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în baza înțelegerii stabilite în 
comun, secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu

blicii Socialiste Federative Iugosla
via, președintele Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, se vor întîlni la Porțile de 
Fier în a doua jumătate a lunii 
septembrie a.c.

Încheierea PREȘEDINTELUI FEDERAL
TOVARÂSUl NICOEAE CEAUSESCU l-A PRIMII

< 5

AL REPUBLICII AUSTRIA, FRANZ JONAS
Miercuri după-amiază a pă

răsit Capitala președintele 
federal al Republicii Austria, 
Franz Jonas, care, la invita
ția președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o vizită 
oficială în țara noastră.

împreună cu înaltul oas
pete au plecat persoanele o- 
ficiale austriece care l-au 
însoțit.

Președintele Franz Jonas, 
împreună cu președintele 
Nicolae Ceaușescu sosesc 
la aeroportul Băneasa în- 
tr-o mașină deschisă escor
tată de motocicliști. Zeci 
de mii de bucureșteni, a- 
flațl de-a lungul traseului 
și la aeroport, au salutat 
cu deosebită căldură pe 
cei doi conducători de stat. 
Cetățenii Capitalei și-au ex
primat din nou sentimen
tele lor de stimă și prietenie 
față de poporul austriac, sa
tisfacția pentru bunele rela
ții statornicite între cele două 
state, menite să contribuie la 
întărirea păcii și înțelegerii 
între popoare.

Aeroportul era împodobit 
cu drapelele de stat ale celor 
două țări. Pe frontispiciul clă
dirii centrale se aflau portre
tele președintelui Consiliului 

Domnule președinte,
Mă aflu încă sub impresia puternică a primirii deo

sebit de prietenești și cordiale pe care dumneavoastră, 
domnule președinte, oamenii de stat români și popu
lația Republicii Socialiste România mi-ați făcut-o mie 
în zilele care au trecut, precum și persoanelor care 
mă însoțesc. Vreau să vă exprim dumneavoastră, dom
nule președinte, precum și tuturor celor care au con- 
,tz 'buit la reușita acestei vizite, încă o dată mulțumirile 
mele sincere pentru primirea atît de călduroasă în 
țara dumneavoastră.

Eu cred că nu greșesc dacă interpretez ospitalitatea 
arătată nouă ca o expresie a sentimentelor prietenești 
pe care poporul român le nutrește față de poporul 
austriac.

Nu mal puțin impresionat am fost de frumusețile 
țării dumneavoastră, ca și de opera fructuoasă de con
strucție încununată de succes pe care poporul român a 
înfăptuit-o, în special în domeniul economiei și tehnicii.

Dezvoltarea îmbucurătoare de pînă acum a relațiilor 
dintre cele două țări ale noastre și atmpșfera priete
nească în care s-au desfășurat convorbirile noastre îmi 
întăresc convingerea că între state cu sisteme social- 
economice diferite conviețuirea și colaborarea pașnică 
nu numai că este posibilă, dar este necesară pentru 
păstrarea păcii.

Părăsesc frumoasa dumneavoastră țară cu credința 
că vizita mea și convorbirile noastre vor contribui la 
adîncirea continuă a relațiilor prietenești dintre țările 
noastre, precum și la înțelegerea și colaborarea in
ternațională.

Dumneavoastră, domnule președinte, vă doresc mult 
succes, iar poporului român un viitor fericit și pașnic.

La revedere în Austria I (aplauze puternice).

Will

de Stat, Nicolae Ceaușescu, și 
președintelui federal / Franz 
Jonas, precum și urările: 
„Trăiască prietenia dintre po
poarele român și austriac" ; 
„Trăiască pacea și prietenia 
între popoare".

La aeroport erau prezenți 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Dumitru Popa, primarul 
general al Capitalei, George 
Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului. Erau, de a- 
semenea, prezenți Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Gheorghe Pele. 
ambasadorul României la Vie- 
na, general-locotenent Con
stantin Popa, locțiitor al 
șefului Marelui Stat Major, 
Tudor Jianu, directorul pro
tocolului din Ministerul Afa
cerilor Externe, membri ai 
Misiunii române pe lîngă pre
ședintele federal al Republicii 
Austria, precum și conducă
tori de instituții centrale, oa
meni de știință și cultură, 
generali și ofițeri superiori, 
ziariști români și austrieci.

(Continuare în pag. a V-a)
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Domnule președinte,
Ne-a făcut mare plăcere să vă primim în România 

socialistă, să ne întîlnim cu dumneavoastră, cu distinșii 
dumneavoastră colaboratori. Acum, cînd vă pregătiți 
să plecați spre patrie, dorim să subliniem încă o dată 
caracterul util și rodnic al vizitei pe care ați făcut-o 
în țara noastră.

Cred că întrunesc și părerea dumneavoastră afir- 
mînd că vizita a corespuns așteptărilor, că ea se va 
înscrie ca un momenț important în evoluția relațiilor 
de colaborare și prietenie dintre cele două țări și 
popoare ale noastre. Relațiile româno-austriece, evo
luția lor, constituie o dovadă a forței principiilor 
coexistenței pașnice între țări cu regimuri social-po- 
litice diferite, o demonstrație grăitoare a marilor posi
bilități de destindere, de securitate și pace pe care 
țările lumii, indiferent de orînduirea socială, le pot 
valorifica, colaborînd împreună, pe baza egalității în 
drepturi, a respectării independenței și suveranității 
naționale, a neamestecului în treburile interne. Con
vorbirile pe care le-am avut au evidențiat noi posi
bilități de dezvoltare a relațiilor noastre bilaterale pe 
plan economic, tehnico-științific și cultural, precum 
și în alte domenii; ele au relevat, de asemenea, 
puncte de vedere apropiate sau comune într-o serie 
de probleme privind realizarea securității europene, 
dezvoltarea colaborării între state, asigurarea păcii 
în lume. Avem deplina convingere că rezultatele vi
zitei și convorbirile purtate vor contribui la întărirea 
și dezvoltarea în continuare a legăturilor de prietenie 
și colaborare dintre România și Austria, în interesul 
ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și cooperării 
internaționale.

Domnule președinte,
Adresîndu-vă tradiționalul nostru „drum bun", vă 

rugăm ca la întoarcerea în țara dumneavoastră să 
transmiteți poporului austriac, din partea mea și a 
întregului popor român, un cordial salut prietenesc și 
calde urări de prosperitate, fericire și pace. 
(Aplauze puternice).

COMUNICAT
COMUN

La invitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
președintele federal al Republicii 
Austria, Franz Jonas, a făcut o 
vizită oficială în România, între 
11 și 17 septembrie 1969.

Președintele federal a fost înso
țit de dr. Kurt Waldheim, minis
trul federal al afacerilor externe, 
de funcționari superiori de la Pre
ședinția Republicii și din Ministe
rul federal al Afacerilor Externe 
austriac.

In timpul șederii în România, 
președintele Franz Jonas a vizitat 
orașele București, Sibiu, Cluj și 
Suceava, obiective economice, așe
zăminte sociale și de cultură.

în cursul vizitei în România, 
înaltului oaspete i-a fost rezerva
tă pretutindeni o primire cordială.

Cu acest prilej, între președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele federal 
al Republicii Austria, Franz Jonas, 
au avut loc convorbiri cuprinză
toare, la care au participat, din 
partea română : Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri ; Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de Stat; 
Mihai Marinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri; Constan
tin Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat; Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe; Ion 
Brad, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
iar din partea austriacă : dr. Kurt 
Waldheim, ministrul federal al a- 
facerilor externe ; dr. Karl Tre- 
scher, directorul de cabinet al pre
ședintelui federal ; dr. Claus Win- 
terstein, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar în Ministerul Afa
cerilor Externe ; dr. Georg Schlum
berger, ministru plenipotențiar în 

Ministerul Afacerilor Externe ; dr. 
Kurt Skalnik, consilier de presă al 
președintelui.

Au participat, de asemenea, 
Gheorghe Pele, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România în Austria, 
și dr. Eduard Tschop, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Austria în Republica 
Socialistă România.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă și au oferit pri
lejul efectuării unui larg schimb 
de păreri asupra relațiilor bilate
rale și cu privire la principalele 
probleme internaționale de interes 
comun.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că relațiile între cele 
două țări se dezvoltă în mod îm
bucurător și au evidențiat existența 
de noi posibilități pentru o inten
sificare în continuare a colaborării 
în toate domeniile.

în domeniul relațiilor economice 
s-a reliefat creșterea constantă a 
schimburilor comerciale și s-a 
subliniat necesitatea promovării 
tuturor căilor și mijloacelor menite 
să contribuie la sporirea și diver
sificarea acestor schimburi în ve
derea dezvoltării lor' echilibrate.

în acest scop, părțile au fost de 
acord asupra utilității încheierii 
unui nou acord comercial pe ter
men lung și necesității intensifică
rii cooperării economice, industria
le și tehnice pe baza acordului de 
cooperare din 20 februarie 1968.

în cursul convorbirilor a fost 
evidențiată dezvoltarea favorabilă 
din ultimii ani a schimburilor în 
domeniile cultural și științific și 
au constatat că există posibilități 
pentru extinderea în continuare a i,
(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit miercuri dimi
neață pe Andrâ Fontaine, redactor 
șef adjunct al ziarului „Le Monde",

Recolta de cartofi 
să fie strînsă
și depozitată

cu grijă!
Pe lîngă numeroase alte lucrări 

agricole care se execută în această 
perioadă, o deosebită atenție trebuia 
acordată recoltării fără întîrziere a 
cartofilor. Aceasta din mai multe 
motive. Cartofii, după cum se știe, 
au o mare pondere în alimentație 
și de aceea realizarea integrală a 
fondului de stat la acest produs 
este una din condițiile de mare 
însemnătate pentru buna aprovizio
nare a populației. în al doilea rînd, 
pe o mare parte din suprafețele 
care se eliberează de această cul
tură urmează să se înșămînțeze 
gr.îu. De aceea, recoltatul trebuie în
cheiat cît mai repede, pentru a se 
putea face pregătirea terenului și 
semănatul. Din ultimele date cen
tralizate la Consiliul Superior al 
Agriculturii rezultă că recoltatul 
cartofilor s-a făcut pe 27 la sută 
din suprafețe în întreprinderile a- 
gricole de stat și numai pe 7 la sută 
în cooperativele agricole. Dacă în 
județul Brașov — referindu-ne nu
mai la județele mari cultivatoare 
— suprafețele recoltate reprezintă 
cirda 10 la sută, în schimb la 
Suceava, Harghita, Covasna, Mureș, 
Neamț, această lucrare nu s-a exe
cutat decît în proporție de 2—5 la 
sută, ceea ce, evident, pentru această 
dată este foarte puțin. Cu prilejul 
raidului organizat în județele Mureș 
și Suceava s-au putut constata mari 
diferențe între unitățile agricole în 
ce privește ritmul recoltării carto
filor, precum și multe deficiențe la 
preluare și transport.

Interesîndu-ne despre problemele 
care se ridică în legătură cu recol
tarea cartofilor în județul Mureș, 
tov. ing. Emil Rusu, șeful serviciu
lui de cereale și plante tehnice din 
cadrul Direcției agricole județene, 
ne-a declarat : „Cu tot timpul înain
tat, față de vegetația acestei culturi, 
recoltarea este întîrziată. Din cela 
aproape 4 300 ha care se cultivă cu 
cartofi în cooperativele agricole, 
pînă în prezent recoltatul a fost exe
cutat numai pe porțiuni neînsemna
te. Pentru urgentarea lucrărilor am 
dat indicații precise în vederea fo
losirii capacităților din unitățile 
agricole. Se urmărește evitarea pier
derilor, întrucît în anii precedenți au 
existat neglijențe în această direc
ție. într-o oarecare măsură, recolta
tul cartofilor a fost întîrziat și dato
rită faptului că pînă la 15 septem
brie I.L.F. nu a preluat cartofii da 
iarnă contractați".

Faptul că pînă acum, în județul 
Mureș, recoltatul cartofilor s-a fă
cut pe mici suprafețe nu are 
nici o justificare. Pînă la a- 
ceastă dată se putea realiza mult 
mai mult. O dovedește experiența 

Telegrame
Tovarășului LOSONCZI PAL

Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA
Stimate tovarășe Losonczi,
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș

tere, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al 
meu personal, vă adresez un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări 
de sănătate și succes în activitatea dumneavoastră de răspundere.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului EDUARDO FREI MONTALVA

Președintele Republicii Chile
SANTIAGO DE CHILE

în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu per
sonal am deosebita plăcere să transmit Excelenței Voastre călduroase 
felicitări și urări de progres și prosperitate poporului chilian cu pri
lejul sărbătorii naționale a Republicii Chile.

Nutrim speranța că bunele relații existente între țările noastre vor 
continua să se dezvolte spre binele celor două popoare și al colabo
rării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

care se află într-o vizită în țara 
noastră.

în timpul întrevederii a avut loc 
o convorbire cordială cu privire la 
unele preocupări actuale ale poli
ticii interne și externe a României, 
în contextul situației politice inter-r 
naționale. (Agerpres)

unităților fruntașe. La cooperativa 
agricolă din Gornești, pe cele două 
tarlale cultivate cu cartofi, lucrau la 
recoltat peste 150 de cooperatori. 
Alții erau la încărcat și transport, 
încît cartofii nu staționau pe cîmp 
nici o oră. Tot timpul se urmărește 
ca recoltatul să se facă fără pier
deri. In acest sens, consiliul de con
ducere a dat dispoziție ca după ce 
cartofii au fost scoși cu plugul, echi
pele să controleze fiecare cuib cu 
sapa, iar apoi să se execute grăpa- 
rea terenului. In obținerea unor re
colte cît mai mari sînt direct co
interesați^ .țăranii ^cooperatori, care 
în urma" depășirii planului stabilit 
primesc ca plată suplimentară 50 la 
sută din cantitatea obținută peste 
pian. Așa se face că pe 40 ha din 
cele 50 ha cultivate cu/ cartofi re
colta a fost strînsâ și1 depozitată 
provizoriu la sediul cooperativei. 
O echipă de cooperatori aleg acum 
cartofii pe calități pentru a putea 
fi livrați în condiții cît mai bune. 
Recoltarea cartofilor se desfășoară 
din plin Și în alte cooperative agri
cole, cum sînt cele din Miercurea- 
Niraj, Acățari și altele.

Și în județul Suceava, dacă s-ar 
fi lucrat peste tot ca în unitățile 
fruntașe, se puteau recolta pînă la 
această dată suprafețe mult mai 
mari din cele cultivate cu cartofi. 
Cîteva exemple sînt edificatoare în 
această privință. In cooperativele 
agricole din Ipotești, Rîuseni, Băl- 
căuți etc., munca fiind bine organi
zată și existînd preocupare pentru 
folosirea mașinilor la întreaga lor 
capacitate, cartofii au fost strînșl de 
pe 32—40 la sută din suprafața cul
tivată.

Cele relatate mai sus demonstrează 
că atît în județul Mureș, cît și în 
județul Suceava puteau fi recoltate 
suprafețe mult mai mari. Că procen
tul realizărilor este mic este explica
bil. în multe unități agricole această 
activitate nu este organizată temei
nic, iar apoi se constată numeroase 
deficiențe în ce privește preluarea 
cartofilor de către unitățile contrac
tante. în județul Mureș, la coopera
tiva agricolă din Sovata, pînă în ziua 
cînd a fost organizat raidul nostru 
nu se recoltase nici un hectar 
din cele 90 ha cultivate cu car
tofi în cadrul unei ședințe cu 
brigadierii s-a hotărît să se înceapă 
această lucrare, dar practic nu s-a 
trecut Ia muncă. în felul acesta, gra
ficele întocmite au devenit, de la

Lorand DEAKI 
Ion MANEA

(Continuare în pag. a HI-a)

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
La părăsirea teritoriului de stat al Republicii Socialiste România 

doresc să mulțumesc încă o dată Excelenței Voastre și poporului român 
pentru primirea călduroasă și ospitalitatea generoasă, de care m-am 
bucurat atît eu, cît și ceilalți membri ai delegației.

Zilele petrecute în țara dumneavoastră ne-au prilejuit impresii de 
neuitat și posibilitatea de a admira frumusețile, hărnicia și succesele țării 
dumneavoastră. Sînt ferm convins că vizita mea în România a contri
buit la lărgirea relațiilor prietenești dintre țările și popoarele noastre. 
Aștept cu mare interes vizita dumneavoastră de răspuns în Austria.

FRANZ JONAS
Președintele federal al Republicii Austria

(De la bordul avionului)
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c de criterii
bld.1, 11U 
credem,

Dacă avem în vedere că, 
tntr-un fel sau altul, fie
care dintre noi este bene
ficiar direct al serviciilor 
rețelei de apă, al mijloa- 

co-

Cu cîntec, 
înainte...

De ce simplu, dacă se poate 
ți complicat ? Păi, să vedeți de 
ce : dacă nu s-ar mai complica 
nimic, atunci totul ar fi... scan
dalos de simplu. Și tovarășii de 
la poștă și telecomunicații nu 
vor simplu. In urmă cu 
numai 2—3 ani, ministe
rul de resort cerea direc
țiilor sale teritoriale de poștă și 
telecomunicații să urmărească 
și să raporteze un plan cu cel 
mult 20 de indicatori. Era prea 
simplu ! Fapt pentru care au 
fost mobilizați toți rezerviștii 
din trupele de desant ale biro
crației — și lucrurile s-au com
plicat de toată frumusețea. Azi, 
direcțiile județene au sarcina să 
urmărească și să raporteze la 
minister un plan cu... 319 indi
catori. Ața da / Avem toate ga
ranțiile că, în curînd, din prici
na atitor indicatori, n-o 
mai vadă om cu om.

să se

PLANIFICAREA FONDULUI DE MARFA LA O.C.L. „CONFECTIA“-BUCUREȘTI

Aria
calomniei

or-
este

Inducerea In eroare a 
ganelor de cercetare penală 
pedepsită prin lege. Se pare că 
Petre Ion, Vasile Savin, Lucica 
Constantin și Anica Ilie — din 
str. Episcopul Radu 41 și Siliștei 
51, sectorul 2 din Capitală — nu 
cunoșteau acest lucru. Acum au 
prilejul să-l afle. Deunăzi, s-au 
prezentat la secția de miliție 
pentru a reclama trei cetățeni. 
Acuzațiile, deosebit de grave 
(tîlliărie cu amenințare și viol 
in bandă), au determinat înce
perea grabnică a cercetărilor. 
Cum unele elemente din decla
rații nu concordau, cei patru 
reclamanți au fost chemați pen
tru relații suplimentare. Din în
trebare în întrebare, au, fost 
prinși cu ocaua mică. Ei au re
cunoscut că, fiind certați cu 
acuzații, voiau să. se răzbune. 
Conform zicalei „cine sapă groa
pa altuia"... răzbunarea s-a în
tors împotriva lor. Cu toții vor 
apare în fața instanței, pentru 
denunț calomnios. Pentru că au 
mințit... frumos, se vor 
urît. Legea compensației.

arde

CU...
Bonomi 

ilicitii ?>
Există, din păcate, unele in

stanțe de judecată dispuse, să a- 
corde cu ușurință circumstanțe 
atenuante la abateri flagrante de 
Ia lege. Fenomenul prezintă un 
dublu aspect. Pe de o parte 
statul este păgubit, pe de altă 
parte cel în culpă se sustrage 
unei pedepse juste. Recent, Tri- 
bunalul municipiului București 
a pronunțat sentința tn recursul 
la procesul Verei Zorzan, pro
prietara unui parc distractiv cu 
jocuri de trageri la țintă și că
lușei. Supusă controlului prove
nienței bunurilor, susnumita n-a 
putut justifica 161 000 lei. Con
form legii, ea a fost penalizată 
cu 80 la sută din sumă. Procesul 
fusese judecat și de Judecătoria 
sectorului 3. Aici, însă, su
ma stabilită se ridica la... 139 000 
lei. Diferența rămînea integral 
inculpatei. Cum și-a făcut da
toria respectiva instanță ?

Micii 
arheologi

Mal mulți elevi de la liceul 
din Cristuru Secuiesc (Covas- 
na), pasionați de istorie, au por
nit pe urmele trecutului. Sub 
îndrumarea prof. Szekely Zol- 
tan, directorul muzeului din 
Sfîntu Gheorghe, micii arheo
logi în devenire au deschis 
un șantier în apropierea ora
șului, la locul numit Pîrîul Ce
tății. Rezultatele sînt evidente. 
Săpăturile au scos la iveală 40 
de bordeie, cu un inventar deo
sebit de bogat, edificator în 
multe privințe asupra vieții ma
teriale din secolul al VIII-lea. 
Reține atenția, în mod special, 
o vază pe care figurează ur
mele bijuteriilor cu caracter 
bizantin. Exemplar unic în 
țară, vaza demonstrează un lu
cru important pentru arheolo
gie : se reconfirmă confecțio
narea bijuteriilor de către lo
calnici — și nu importarea lor.

Zi obișnuită de lucru. In birourile 
organizației comerciale locale „Con
fecția" din București, activitatea 
diurnă se desfășoară cu febrilitate ; 
planificatori, contabili, merceologi, 
alte categorii de funcționari aple
cați asupra vrafurilor de hîrtii cal
culează, întocmesc situații curente. 
O multitudine de operațiuni pre
ced apariția mărfii pe piață : ana
liza stocurilor existente, stabilirea 
necesarelor de plan, alegerea furni
zorilor, stabilirea legăturilor cu ei 
etc, toate culminînd cu elaborarea 
planurilor de desfacere pe an, tri
mestre, luni, pe magazine și grupe 
de mărfuri. Importanța acestui mo
ment este evidentă ; de judiciozita
tea cu care se întocmește planul do 
vînzare al unităților comerciale de
pinde în cel mai înalt grad aprovi
zionarea corespunzătoare a popu
lației. De aceea, ne vom opri, în în
semnările de față, asupra unor faze 
mai importante ale circuitului co
mercial, încercînd să răspundem la 
cîteva întrebări : care este eficiența 
muncii planificatorilor? Asigură 
metodele folosite în planificarea fon
dului de marfă concordanța dintre 
cerere și ofertă ?

încercăm împreună cu tov. S. Ză- 
nescu, șefa serviciului „plan și orga
nizarea muncii" la O.C.L. „Confec
ția" din București, să pătrundem în 
mecanismul elaborării planului. De 
la bun început ne aflăm în fața 
unei surprize : planul anual și tri
mestrial al vînzărilor se întocmește 
— nu, nu în cadrul organizației co
merciale, cum s-ar crede — ci vine 
de la Direcția generală comercială a 
municipiului. Este bine sau rău? Ni 
se spune că aceasta este filiera nor
mală, că cifrele de plan, chiar dacă 
vin de la municipiu, nu sînt pre
luate mecanic, ci sînt analizate în 
cadrul comitetului de direcție al 
O.C.L.-ului. Deci, ar trebui să fie 
bine. Constatăm însă că, de regulă, 
se propune organizației 
menținerea 
Ca atare, 
punctul de 
telar, fără 
sugestie.

Trecînd peste aspectul formal al 
activității comitetului de direcție al 
O.C.L., remarcăm o chestiune de 
fond : în această organizație comer
cială: ca și în multe altele, princi
piul fundamental al planificării — 
elaborarea planului de jos în sus — 
este total ignorat. Organizația co
mercială cea mai în măsură să cu- . 
noască cerințele consumatorilor, po
sibilitățile de desfacere și fenome
nele economice ce se nasc în pro
cesul de vînzare, care are obligația 
cercetării lor permanente, putînd 
prevedea cu mai multă circumspec
ție și competență evoluția lor, s-a 
transformat în „beneficiar" de plan ) 
activitatea de planificare s-a întors, 
pur și simplu, cu susul în jos.

Ne-am închipuit 
falcarea sarcinilor 
tați și raioane se 
gnalitice moderne. Dar iată cum se 
realizează această operație. Mai în- 
tîi se face o comparație vizuală (!) 
a evoluției ponderii unităților în ca
drul O.C.L.-ului și a realizărilor pe
rioadelor precedente, pentru ca apoi 
să înceapă ajustarea din... ochi :■ de 
pildă, magazinului „Elegant" i se 
stabilesc ca plan X cantități de marfă 
pentru că are vad ; celui din Calea 
Văcărești 178 — sarcina X minus Y 
pentru că... n-are vad j magazinului 
„Adolescentul" i se repartizează 
X + Y pentru că are vînzători des
toinici, apoi se mai ia puțin de la 
„Adolescentul" și se dă la „Elegant" 
și se jonglează tot așa pînă se „cade" 
pe cifra dată de direcția comercială. 
Cu asta planul e gata Consecința a- 
cestui „sistem" de lucru : de ani de 
zile, O.C.L. „Confecția" nu-și reali
zează planul de desfacere ; mai mult, 
anul trecut situația s-a agravat : 
marfa vîndută a însumat cu 13 
lioane mai puțin decît în 1966 1

Cu asemenea metode empirice, 
dimentare de lucru, nici nu e de 
rare că și pe primul semestru

comerciale 
indicatorilor „dezbătuți". 
O.C.L.-ul își însușește 
vedere al forului său tu
nici o modificare sau

că măcar la de- 
de plan pe uni- 
folosesc metode

operație. Mai în-

1774 686 lei
...Este paguba, în 1968, la în

treprinderea de construcții și 
reparații nr. 9 din Capitală, 
constatată de către controlul fi
nanciar intern al trustului res
pectiv. Fiind vorba de o cifră 
impresionantă, am cercetat pro
cesul verbal încheiat cu ocazia 
controlului. Reținem : pentru 
284 714 lei s-au luat măsuri de 
recuperare ; procuratura urmea
ză să se\ pronunțe în legătură 
CU 552 769 lei ) 61 571 lei vor fi 
trecuți în contul întreprinderii". 
Mai rămîne o... micuță diferen
ță de 875 632 lei, pentru care 
întreprinderea va lua măsuri 
de încasare de la beneficiar. 
Totul ar părea normal dacă în 
documentul respectiv n-am citi, 
mai jos : ,,In cazul în care acest 
lucru nu va avea un rezultat 
pozitiv, se vor lua măsuri legale 
de recuperare de la cei vino- 
vați, pe măsura terminării lu
crărilor care, în prezent, sînt în 
curs de execuție". Așa să fie, 
însă lipsește... vinovatul, adică 
subiectul — „partea despre care 
(nu) se vorbește în propoziție"...

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDĂRIȚA
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

tigațiile noastre și pe un plan mal 
larg. A reieșit clar că empirismul 
în planificare nu este caracteristic 
doar activității organizațiilor comer
ciale locale, ci și direcțiilor comer
ciale ale consiliilor populare. La Di
recția generală comercială a muni
cipiului București, tov. D. Ivan, șe
ful serviciului „plan", ne spune : „Nu 
neg importanța metodelor moderne 
de planificare, care presupun luarea 
în considerare a tuturor factorilor de 
influență (venit, preț, fenomene con- 
juncturale, studierea științifică a ce
rerii), și folosirea pe scară 
largă a metodelor statistico-matema- 
tice. Le-am folosit și noi, împreună 
cu Academia de studii economice, 
într-o analiză întreprinsă în sco
puri mai mult didactice. Numai 
că metodele științifice sînt ac
ceptate doar tn principiu și aplicate, 
cel mult, în. scopuri didactice". Oare 
în activitatea acestor direcții, care 
poartă răspunderi de milioane, între 
teorie și practică nu se poate face o 
legătură ? Cercetările științifice nu 
le pot folosi cu nimic ? Este 
timpul ca. și în acest domeniu să se 
realizeze neîntârziat indicațiile con
ducerii partidului, subliniate din nou, 
cu tărie, la Congresul al X-lea : nu 
este totul să se cerceteze și să se pu
blice, ci trebuie găsite căile de apli
care concretă a rezultatelor, de spri
jinire efectivă a unităților econo
mice ; altfel, se irosesc forțele inu
til, randamentul cercetării este mi
nim, iar metodele de lucru empirice, 
păstrate cu înverșunarea mentalității 
rutiniere produc în continuare pa
gube.

Una din condițiile fundamentale 
ale perfecționării activității econo
mice, a creșterii eficienței sale este 
aplicarea pe scară largă a științei 
conducerii și organizării moderne a 
procesului de muncă. Nici activi
tatea de planificare nu poate face 
excepție de la această legitate. A- 
tunci, care este explicația stagnării 
procesului de perfecționare a activi
tății în general și a planificării, în 
special, în organizațiile comerciale ?

La această întrebare ne-a răspuns 
tovarășul B. Burdea, director ad
junct în Ministerul Comerțului In
terior : „Aș pune pe primul plan pe
nuria cadrelor cu studii economice 
superioare, capabile să introducă 
metode moderne de muncă. Fenome
nul se datorește mentalității unor 
conducători de întreprinderi, care 
nu vor să primească absolvenți ai 
facultăților de specialitate. Chiar 
atunci cînd îi primesc, în loc să-i 
îndrume, să le insufle dragostea de 
meserie aleasă, în cadrul organiza
țiilor comerciale li se creează o at
mosferă de neîncredere, neprielnică 
afirmării. Din cauza acestui climat, 
după terminarea stagiului, mulți eco
nomiști din comerț pleacă în alte 
sectoare de activitate. Astfel, lipsesc 
tocmai specialiștii capabili să 
cuiâscă „ajustarea" planului în 
ție de aspectele subiective, 
sirea metodelor științifice".

In ciuda faptului că mulți 
ducători de întreprinderi comerciale 
se plîng de lipsa economiștilor, nici 
măcar cei repartizați nu rămîn în 
organizațiile comerciale. în serviciul 
de planificare al O.C.L. „Confecția", 
de pildă, nu lucrează nici măcar un 
singur economist cu studii superioare. 
Mai ciudat este că fenomenele sînt 
înregistrate de către cei în drept, li 
se cunosc și cauzele, și consecințele, 
(care înseamnă pagube însemnate) 
dar măsuri eficiente pentru înlă
turarea neajunsurilor nu se iau.

în condițiile înlăturării excesului 
de centralizare și a interdependen
ței dintre organele tutelare și între
prinderile comerciale, accentul prin
cipal în munca de planificare tre
buie să cadă asupra celor din urmă. 
Numai astfel planul, bazat pe cu
noașterea aprofundată a cerințelor 
populației și a factorilor de influență, 
va corespunde realității. Organiza
țiile și direcțiile comerciale, M.C.I. 
au obligația de a contribui la îm
bunătățirea planificării și organi
zării muncii în acest sector de larg 
interes cetățenesc.

George POPESCU

cu
înlo- 

func- 
folo-
con-

Noul complex de deservire din Predeal Foto : Gh. Vințilă

-ețelei de apă, al mi, 
celor de transport în 
mun, al străzilor și parcu
rilor din orașul în care 
trăim, dacă ținem seama 
de ritmul accentuat de in
dustrializare, de creșterea 
populației urbane și ridi
carea nivelului de trai, nu 
mai este nevoie, credem, 
să demonstrăm că dezvol
tarea activităților de deser
vire din orașe, și cu pre
cădere a serviciilor de gos
podărie comunală, repre
zintă o problemă de larg 
interes public, care ar tre
bui să fie înscrisă cu ma
juscule în agenda de lucru 
a edililor. După cum se 
știe, legea administrativă 
conferă municipiilor și 
orașelor atribuția de a con
duce efectiv gospodăria co
munală. De aici și sarcina 
diriguitorilor . locali de a 
urmări permanent eficiența 
acestei importante activi
tăți economice. în Direc
tivele C.C. al P.C.R. cu pri
vire la perfecționarea con
ducerii și planificării eco
nomiei naționale,a fost tra
sată, printre altele, și sar
cina raționalizării și sim
plificării activității de gos
podărie comunală, în scopul 
atît al unei eficiențe cît mai 
mari a serviciilor, cît și al 
obținerii unui randament 
economic ridicat. îndeplini
rea acestor sarcini consti
tuie și obiectul anchetei de 
față, întreprinse recent în 
orașele și municipiile din 
județul Sibiu.

Ascultînd părerile cetă
țenilor, ale reprezentanților 
gospodăriei comunale și lo
cative, putem face o primă 
observație : nenumăratelor 
critici din ultimii ani pri
vind lipsa de operativitate, 
de promptitudine în exe
cutarea diferitelor servicii, 
gospodarii orașelor le-au 
răspuns, în ultimul timp, 
printr-o serie de măsuri 
demne de luat în seamă 
Faptul că ele au determinat 
și o schimbare tn bine a 
activității economice — gos
podăria comunală a județu
lui Sibiu a renunțat defini
tiv, încă de anul trecut, la 
dotații de la buget, în pri
mul semestru al acestui an 
depășind și vgrsămintele la 
buget cu peste 1 milion lei 
— demonstrează elocvent 
stăruințele șl în direcția 
rentabilizării acestui sector.

Analizînd însă mai atent 
situația de fapt, se desprind 
cîteva aspecte care necesită 
a fi discutate mai în amă
nunt. Modul în care este 
concepută activitatea de 
gospodărie comunală și lo
cativă din municipiile Sibiu 
și Mediaș, ca și din orașele 
de pe cuprinsul județului — 
Dumbrăveni, Cop.șa Mică, 
Agnita, Cisnădie, Ocna Si
biului — pare ireproșabil la 
prima vedere. Să zicem că, 
într-unul din cele două mu
nicipii, cineva anunță fisu
rarea unei conducte a rețe
lei de apă. Tn calitatea lor 
de executanți (beneficiari 
fiind consiliile populare 
municipale), întreprinderea 
comunală Sibiu (I.C.S.) sau, 
In cazul Mediașului, între
prinderea de gospodărie o- 
rășenească (I.G.O.), cu o 
mai mică sau mai mare în- 
tîrziere, după caz, trimit un 
tehnician la fața locului 
pentru constatări. Din acea . 
clipă ar fi firesc ca între
prinderea să înceapă repa
rațiile în teorie. Practic, 
cele două întreprinderi se 
dovedesc a avea un sistem 
de organizare prea rigid, 
o mobilitate și o capaci
tate de a cuprinde lucrările 
prea redusă, îneît pînă se 
planifică lucrarea, se cal
culează prețul de cost, se 
încheie formele de plată, 
se avizează, se recepțio
nează etc., repararea u- 
nei conducte, a unei străzi 
sau a unul imobil poate

dura uneori săptămîni și 
luni de zile. în general, 
operativitatea, promptitudi
nea și calitatea nu au de
venit încă parametri o- 
bligatori în activitatea a- 
cestor întreprinderi.

Aceasta e situația în mu
nicipii și în două din ora
șele județului. Dar în cele
lalte, mai mici ? Aici, după 
cum ni s-a atras atenția, 
ceva s-a schimbat. Ce a- 
nume ? Iată cum stau lu
crurile la Copșa Mică. Aici 
se poartă de mai mult timp 
o dispută cu...Mediașul. La 
baza ei stă, înainte de toate, 
măsura luată ca gospodări
rea orașului — în pofida a- 
tribuțiilor și competențelor 
mai largi, a autonomiei 
sporite, acordate de lege 
consiliului popular orășe
nesc — să se realizeze prac-

valorificarea rezervelor lo
cale, așa cum se întîmplă 
ori de cîte ori ajungi 
în situația de a-ți gospo
dări propria „ogradă" cu 
oameni și utilaje din altă 
localitate.

Așa cum arătam, gospo
dăria comunală și locativă a 
județului Sibiu a renunțat 
la dotații bugetare, ba, mai 
mult, și-a depășit chiar vo
lumul vărsămintelor la bu
get. Dar Ia nivelul județu
lui mai există și astăzi ac
tivități nerentabile : tram
vaiele și distribuția gazului 
(metan), de pildă. Din cîte 
ni s-a spus, găsirea unor 
forme care să ducă Ia lichi
darea totală a pierderilor 
din aceste sectoare pre
ocupă de mai multă vreme 
cadrele de specialitate de la 
consiliile populare. Numai 
că soluționarea lor întîrzie,
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de pe conducte, ca și a ce
lor cauzate de lipsa contoa
relor și apOmetrelor, pentru 
a se renunța la sistemul 
paușal, întîrzie să fie luate.

Despre asemenea lacune 
ale activității de gospodă
rie comunală s-a mai dis
cutat în repetate rînduri. 
Am adresat, de aceea, mai 
multor factori interesați ur
mătoarea întrebare : ce mă
suri ați întreprins sau cre
deți că ar trebui întreprinse 
pentru îmbunătățirea acti
vității în sectorul gospodă
riei comunale ?

Redăm cîteva din răspun
surile primite :

Costache Tărîță, prima
rul orașului Dumbrăveni : 
„Ne dorim de mult o gos
podărie comunală direct 
subordonată consiliului. 
Cred că acest lucru este fi
resc, necesar, și-I dorește 
fiecare oraș. Intermediarii 
nu sint o soluție".

Ionel Miclea, prim-vice- 
președinte al Consiliului 
popular municipal Mediaș : 
„Normal ar fi, după opinia 
mea, ca activitățile de sa
lubritate, străzi și trotuare, 
zone verzi să treacă de la 
unitățile economice actuale 
în subordinea consiliilor 
populare. Nu de mult, I.G.O. 
Mediaș (întreprindere diri
jată și controlată de direc
ția de gospodărie comunală 
județeană) ne-a con
struit o rampă de resturi 
menajere. Cit și-a trecut în 
deviz, atît a trebuit să plă
tim : 120 000 lei. Sînt pe 
deplin convins că dacă 
realizam noi această lu
crare, nu ne-ar fi cos
tat nici pe jumătate. E 
bine ceea ce se preconi
zează — întreprinderi zo
nale specializate — dar ele 
trebuie în mai mare mă
sură, subordonate consiliilor 
municipale și orășenești pe 
al căror teritoriu își desfă
șoară activitatea. Noi tre
buie să fim puși în situa
ția de a ne gospodări cît 
mai bine fondurile. Și a- 
ceasta nu se va putea face 
decît dacă vom avea con
trolul deplin asupra acti
vității acestor unități".

Ing. A. Gheorghiu, direc
ție 
lo- 
că 
de 
se 

mod

mi-
ru- 
mi- 

___ . ... . al 
anului în curs planul de desfacere 
a fost realizat doar în proporție de 
81,4 la sută I Ce se ascunde în spa
tele acestei cifre ? Se datorește 
oare nerealizarea lipsei de marfă ? 
Nu, categoric nu I Tn aceeași pe
rioadă, stocurile de mărfuri s-au ri
dicat aproape la nivelul cantităților 
vîridute. Explicația este alta : așe
zarea nefundamentată a planului 
duce, în primul rînd, la aprovizio
narea necorespunzătoare. într-ade- 
văr, în vreme ce unitățile comer
ciale și depozitele O.C.L. gem de 
marfă, cumpărătorul găsește cu greu 
ceea ce dorește. Un studiu al Insti
tutului de cercetări comerciale a sta
bilit că circa 50 la sută dintre cum
părătorii intervievați cu prilejul an
chetei n-au cumpărat. De ce ? 46 la 
sută din ei pentru că n-au găsit 
marfa dorită, 20 la șută n-au găsit 
mărimea, 8 la sută culoarea, iar res
tul din alte motive.

Analiza stocurilor (pe lîngă stocu
rile de 145,9 milioane lei, aflate în 
depozitele O C.L. „Confecția", măr
furi de circa 140 milioane lei se află 
în magazinele sale) evidențiază exis
tența în magazine a unor cantități 
de confecții bărbătești în valoare de 
peste 78 milioane lei, 
lizați în mai mult de

bani materia- 
55 000 de cos

tume, 15 000 paltoane, 45 000 perechi 
pantaloni etc., nemaivorbind de ze
cile de mii de cămăși, raglane, par- 
desie etc. Mulți lucrători și-au arătat 
nedumerirea atunci cînd, în ciuda 
evidenței, conducerea și specialiștii 
O C L.-ului au dispus, în numeroase 
cazuri, aprovizionarea în continuare 
cu mărfuri existente în cantități 
mari și puțin solicitate (vezi parde- 
sie covercot pentru femei, etc.).

De altfel, O.C.L.-ul nu-și rea
lizează nici unul din indicatorii 
economico-financiari. Nivelul cheltu
ielilor de circulație a fost depășit cu 
1,16 la sută, cota de rabat nu s-a 
realizat și, ca atare, în loc de 6.5 
milioane de iei beneficii, s-au înca
sat abia două milioane de lei. Tre
buie să amintim că din cele 41 de 
magazine, 24 și-au încheiat activita
tea cu pierderi variind între 5 601 lei 
(magazinul .Modern") și 60 095 lei 
(unitatea nr 34). Așadar, cauza nerea- 
lizării sarcinilor de plan este activi
tatea economică necorespunzătoare, 
lipsa spiritului comercial și compe
tența profesională redusă.

Am încercat să desfășurăm inves-

Dispunem de un fond impresio
nant de cadre sșnitare medii și 
auxiliare — circa 90 000, care așea
ză România în rîndul țărilor dezvol
tate, dacă raportăm această cifră la 
totalul populației. Generozitatea, 
căldura cu care înțeleg să-și facă 
datoria majortatea cadrelor sanita
re la căpătîiul bolnavului, le confe
ră o aureolă binemeritată. Dar nu 
întotdeauna.

Dacă stai de vorbă cu diverși pa- 
cienți — și dacă tu însuți ai fost 
cîndva pacient — îți dai seama că 
nu toți cei care au îmbrățișat aceas
tă profesie fac din ea un act de dă
ruire în slujba vieții. Carențele 
afective, raporturile de neîncredere, 
neglijența, comportarea dură chiar 
a unor cadre sanitare și, ceea 
ce este mai grav, indiferența 
aruncă umbre dese asupra acestei 
categorii de slujitori ai sănătății. 
Aceste aspecte sînt îndeobște cunos
cute de cei în cauză, de profesorii 
școlilor sanitare, de organizatorii de 
sănătate și de către medici. Aceștia, 
de pildă, se plîng adesea de nivelul 
profesional scăzut al multor cadre 
sanitare, de faptul că unele asistente 
și surori nu cunosc uneori reguli 
elementare 
bolnavului.
întîlnite 
spitalicești 
cuție înseși

îndeosebi în acele județe în care nu 
există o tradiție a învățămîntului 
sanitar. Reprezentanții Ministerului 
Sănătății ne asigură totuși că, în școli, 
accentul cade pe latura practică a 
profesiei, și anume : circa 70 la sută 
din totalul orelor sînt afectate lu
crărilor de acest fel. Dar relatările 
participanților la „masa rotundă" au 
fost diferite : e drept, din punct de 
vedere al cunoștințelor teoretice, lu
crurile stau bine ; cursurile practice, 
în schimb, se fac de obicei de mîn- 
tuială, mai ales în centrele mici, 
care nu dispun de posibilități de 
demonstrație; deci, și rezultatele sînt

de tehnică a îngrijirii 
Exemplele de acest gen, 

în mai toate unitățile 
din țară, pun în dis- 

...... __ ,i criteriile care prezi
dează recrutarea, formarea și utili
zarea personalului medical auxiliar.

Recent, la sediul Sindicatu
lui lucrătorilor din unitățile sanita
re ale municipiului București, am 
luat parte la o „masă rotundă", în 
cursul căreia s-a dezbătut pe larg 
situația acestei importante categorii 
de salariați. Reprezentantele surori
lor și asistentelor medicale (Lucreția 
Clocotici, președinta Societății ca
drelor sanitare medii, prof Theodora 
Gindu, de la Școala tehnică sani
tară București. Maria Ursache de la 
Centrul de neuropsihiatrie infantilă) 
au susținut că pregătirea profesiona
lă a acestor cadre. în raport cu pro
gresele medicinii moderne, este insu
ficientă și defectuoasă ; una dintre 
laturile cele mai concrete ale for
mării lor, și anume instruirea prac
tică (care include și practica in spi
tal), se desfășoară in condiții deri
zorii, sub semnul improvizației.

Deși programele de învățâmînt ale 
acestor școli sînt judicios întocmite, 
lecțiile lasă mult de dorit din cauza 
calității personalului didactic, recru
tat. de cele mai multe ori la întîm- 
plare. Situații de acest gen întîlnim

tic de către municipiul Me
diaș, prin I.G.O. „Cu toate 
că pare paradoxal, așa stau 
lucrurile — ne spunea tov. 
loan Inceu, primarul orașu
lui Copșa Mică. Deși avem 
fonduri bugetare pentru 
fiecare activitate, salubriza
rea orașului, amenajarea 
parcurilor, a zonelor verzi, 
a străzilor și trotuarelor 
cad în sarcina I.G.O. Me
diaș. Practic, toți banii 
noștri — circa 500.000 lei 
merg acolo".

— Și jumătatea de milion 
plătită Mediașului vă re
zolvă problemele gospodă
riei comunale ?

— Cred că prin acest sis
tem nici cu trei milioane nu 
s-ar putea face mare lucru: 
I.G.O. ne încasează pentru 
organizarea de șantier, 
pentru transportul materia
lelor și utilajelor de la Me
diaș, pentru impozite, pen
tru beneficii...

Exact în aceeași situație 
se află și alte două orașe 
din județ : Dumbrăveni, 
deservit tot de I.G.O. Me
diaș, și Ocna Sibiului, ale 
cărei probleme de gospodă
rie comunală le „rezolvă" 
municipiul Sibiu. Se înțe- 

ie lîngă „scăpă- 
.__ 1_> execu-
intervin altele, le- 
modul de aprovi- 
cu materiale, de

lege că, pe lîngă 
rile" inevitabile ale 
tantului 
gate de 
zionare

Iar în alte cazuri sînt luate 
măsuri bizare, de neînțeles. 
Ca să rezolve deficitul din 
activitatea tramvaielor, di
recția județeană de gospo
dărie comunală și locativă 
a întocmit o documentație 
voluminoasă. In esență, se 
cerea mărirea tarifului. In 
față avizului nefavorabil 
dat de Comitetul pentru 
prețuri, direcția județeană 
â venit repede cu o altă 
măsură, care nu necesita 
avize din exterior, și pe 
care comitetul executiv s-a 
grăbit s-o adopte : în loc de 
11 trenuri (tramvaie), pe 
unica linie de tramvaie care 
circulă în oraș au fost lă
sate doar 6. „E adev'ărat, a- 
cuma cetățeanul așteaptă 
cîteva minute în plus, dar. 
au fost reduse, în schimb, 
și încă considerabil, cheltu
ielile" — ni s-a spus. Este 
uluitor cum organele locale 
au acceptat și pus în prac
tică o asemenea formulă în 
evidentă contradicție cu ce
rințele privind continua îm
bunătățire a deservirii 
populației. De mult se aș
teaptă și rezolvarea proble
melor economice legate de 
distribuția gazului și a apei. 
Dar în timp ce se tot dis
cută, experimentîndu-se fel 
de fel de variante și soluții, 

mtru eli- 
masive

măsuri precise pei 
minarea pierderilor

torul direcției județene 
gospodărie comunală și 
cativă : „Este adevărat 
în prezent activitatea 
gospodărie comunală 
desfășoară într “lin Livrv*
deștul de complicat. După 
opinia noastră, ea ar tre
bui modificată structural". 
Dar d-sa vede această re
organizare în felul urmă
tor : toate activitățile gos
podărești ce concură Ia în
frumusețarea orașelor și la 
deservire, care sînt finan
țate și administrate buge
tar, să fie date în subordi- 
nea consiliilor orășenești, 
iar toate activitățile econo- 
mice aducătoare de venituri 
să fie organizate pe unități 
mari județene. Este tocmai 
ceea ce combat consiliile 
populare orășenești.

Pe cît se pare, măsurile 
de raționalizare și simplifi
care preconizate de consi
liul județean nu epuizează 
problema. Ele trebuie în
tregite, în primul rînd, cu 
propunerile judicioase fă
cute de consiliile munici
pale și orășenești din ca
drul județului. Oricum, lu
crurile trebuie să fie cit 
mai repede urnite din loc. 
Dezbaterea largă a unor a- 
semenea probleme, con
fruntarea propunerilor cu 
cele ale C.S.E.A.L. ar putea 
contribui la elucidarea ln- 
tr-un timp mai scurt a mă
surilor ce trebuie aplicate, 
întrucît este absolut lim
pede că asemenea măsui'y 
se impun în mod stringent.

N. BRUJAN 
corespondentul „Scînteii*

repartizată la o maternitate. După 
cîteva zile de acomodare, mi se cere 
să muncesc ca și celelalte surori, 
îmi vine foarte greu. La școală 
aveam, e drept, o sală de de
monstrații, dar numai demonstrații 
de îngrijire a copilului nu se făceau 
acolo". La Spitalul de adulți al Sec
torului 3 — București, de instruirea 
moașelor s-a ocupat, în acest an, un 
medic... anestezist I Cum decurg, de 
fapt, aceste stagii practice ? Elevele 
viitoare asistente sînt date în grija 
unui medic-instructor, care le comu
nică lapidar : „Observați și voi pe 
aici ce puteți. Eu am ocupațiile

dimpotrivă, susțin ideea unei mai 
largi diversificări a actualelor profi
luri de bază, fără a ține seama de 
faptul că multe specialități cu o rază 
limitată de manifestare — balneo- 
fizioterapie, radiologie, laborator — 
dispun în momentul de față de forțe 
sanitare medii suficiente. Tendin
țele pe plan mondial converg spre 
materializarea primei variante : o 
pregătire multilaterală de un an 
cu profil de medicină generală, pe
diatrie și stomatologie, și speciali
zare în diverse direcții în al doilea 
an de școală.

Realitatea mai arată că un mare

datorate bolnavilor 7 Cum

SORA MEDICALĂ
profesie cu destin incert?

minime, sub așteptări. Adevărul 
este că, în final — așa cum 
s-a exprimat unul dintre participan- 
ții la „masa rotundă" — avem de-a 
face cu o categorie de „asistente 
savante" (firește, nu e rău să avem 
cadre bine pregătite teoretic) care 
socotesc că a acorda unui pacient 
îngrijiri medicale și igienice este o 
ocupație minoră în raport cu stu
diile lor.

Să analizăm și modul actual de 
Instruire practică, care în loc să facă 
demonstrarea teoriei, duce la o ca
lificare de improvizație „Tehnica 
îngrijirii corecte ,a unui copil și, în 
general, a unui bolnav - ne spune 
dr Magda Florescu de la Spitalul 
central de copii-București — a scă
zut întrueîtva în ultimul timp, de
oarece majoritatea cadrelor didacti
ce din școlile sanitare s-au obișnuit 
să predea cursuri fără a se preocu
pa, în aceeași măsură, de calitatea 
demonstrațiilor practice...". Este opi
nia unui medic, ' dar iat-o și pe 
aceea a unei eleve : M. E. din Bucu
rești, scrie Sindicatului i „Am fost

mele 1“ (relatarea tov. Maria Ursa- 
che). Se termină stagiul în spital 
(care, de multe ori se reduce la di
verse servicii aduse instituției, aran
jarea arhivei etc.), vine colocviul de 
sfîrșit de an : o formală și banală 
discuție despre orice, numai despre 
latura tehnică a profesiei nu. Ți- 
nînd seama de aceste defecțiuni, 
mulți medici susțin că de aceste 
forme de pregătire ar trebui să se 
ocupe în principal asistentele și su
rorile șefe din marile unități spita
licești, cărora le sînt familiare amă
nuntele tehnicii îngrijirii unui bol
nav.

Cit privește ramurile de activitate 
în care ar trebui pregătite cadrele sa
nitare medii, problemă îndelung 
dezbătută în cadru) .mesei rotunde" 
organizate de sindicatul bucureștean, 
opiniile au fost împărțite : cei mai 
mulți medici pledează pentru o res- 
trîngere a actualelor profile și spe
cialități, punîndu-se accentul pe for
marea de asistente și surori cu 
gătire de medicină generală, nece
sare, mai ales, în mediul rural. Alții,

pre-

număr de asistente sînt pe posturi 
neoficiale de secretare, îndeplinesc 
tot felul de alte munci, îndepărtîn- 
du-se treptat de profesia de bază. La 
această situație anormală contribuie 
și faptul că actualele instrucțiuni teh- 
nico-metodologice ale Ministerului 
Sănătății nu fac distincție între surori 
și asistente, atribuțiile celor două ca
tegorii de salariate fiind imprecise, 
lăsate Ia voia directorului de spital. 
Din această cauză. sarcina îngri
jirilor igienice a bolnavilor cade în 
seama infirmierelor (femeilor de ser
viciu) din spitale.

în momentul de față — după cum 
ni s-a relatat — există opinia (și 
Ministerul Sănătății se pare că și-a 
însușit-o fără rezerve) că e mai in
dicat 
tente 
avem 
circa 
sanitare medii. Și astfel, practicie
nii din unitățile spitalicești au ajuns 
să-și pună, pe bună dreptate, între
barea : cui îi revine atunci sarcina 
acordării îngrijirilor medicale ți

să avem cit mai multe asis- 
medicale Realitatea este că . 
un mare număr de asistente :

40 la sută din totalul cadrelor

igienice . ___
se explică faptul că în multe spitale 
din București, Pitești, Slatina, Timi
șoara, Botoșani, Bacău etc. lipseso 
tocmai surorile, în timp ce asisten
tele prisosesc ? In acest caz, nu cum
va ar trebui reconsiderată actuala 
concepție care acordă un loc pre
ponderent formării asistentelor, 
avindu-se în vedere, in primul rînd, 
nevoile concrete ale asistenței me
dicale ? Numeroși medici sînt de 
părere că astăzi putem aprecia 
mai corect care trebuie să fie 
ritmul de pregătire a asistente
lor, sporind numărul surorilor, atît 
de mult reclamate de către practi
cieni și pacienți. In acest sens, am 
reținut părerea conf. univ. N. N. 
Gheorghiu — București și a altor 
specialiști, potrivit căreia s-ar putea 
pregăti anual un anumit număr de 
surori — recrutate dintre absolven
tele școlii de cultură generală de 8 
și în perspectivă de 10 ani — pe lîn
gă marile spitale și clinici univer
sitare, formă care, 
avansate, coexistă cu 
învățămînt

Am notat 
ar trebui să 
firmierelor, 
posturi întîlnim deseori un personal 
feminin fără nici o calificare sau 
absolvente ale unor cursuri sumare 
de cruce roșie, insuficiente pentru a 
le permite asigurarea unei bune asis
tențe. Atribuțiile acestor cadre nu 
sînt nici ele precizate la ora actuală.

Cerințele terapeuticii moderne 
obligă astăzi organizatorii de sănă
tate să aibă o concepție clară asu
pra pregătirii și utilizării cadrelor 
sanitare. Recrutarea elevilor școlilor 
sanitare trebuie să se facă din toate 
județele țării ; direcțiile sanitare ju
dețene, organele locale sînt chemate 
să manifeste în acest sens o grijă 
deosebită, avînd în vedere aptitudi
nile reale ale candidaților, dorința 
lor de a se dedica acestei profesii 
(acolo unde sînt condiții, s-ar putea 
recurge și la testarea acestor aptitu
dini), Esențial este ca absolvenții 
acestor școii să se întoarcă apoi în. 
localitățile de unde au plecat. Este 
cea\ mai sigură cale pentru acope
rirea nevoilor de cadre sanitare pe 
tot cuprinsul țării.

In același timp, ni se pare jus
tificată dorința tuturor celor ce ac
tivează în acest sector ca, o dată cu 
fixarea atribuțiilor la locul de mun
că, să se instituie și o ierarhie me
nită să favorizeze promovarea pro
fesională, să stimuleze efortul de 
perfecționare continuă.

G. CUIBUȘ

I

în multe țări 
alte forme de

potrivit cărorașl opinii
se analizeze situația in- 

deoarece în aceste
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A TERMEN!
supenoare

Ce este de făcut pentru ca Inves
tițiile județului Argeș, cu termen 
punere în funcțiune în acest an, 
fie finalizate, să dea producție 
1969 ? Problema este deosebit 
acută, dacă avem în vedere că, 
8 luni, au fost date în exploatare 
opt capacități și obiective nominali
zate în planul de stat, urmînd ca 
pînă la finele anului să intre în 
funcțiune alte 23 de capacități indus
triale. De aceea, ea a fost amplu 
examinată într-o ședință de analiză 
care a avut loc recent la Pitești, or
ganizată din inițiativa Biroului Co
mitetului județean Argeș al P.C.R., 
cu sprijinul Consiliului Economic, la 
care au participat beneficiari și titu
lari de investiții, constructori și re
prezentanți de primă importanță al 
forurilor lor de resort.

Pe șantierele combinatului petro
chimic, al rafinăriei și al uzinei de 
autoturisme lucrează întreprinderea 
de oonstrucții-montaj Pitești, din ca
drul Ministerului Construcțiilor pen
tru Industria Chimică și Rafinării, 
în cazul rafinăriei, problema a fost 
clar pusă : există întrunite condițiile 
necesare intrării în funcțiune în 
1969 a capacității de 60 000 t/an, ca
pacitate care trebuia să producă de 
la 30 iunie a.c. ? „Da", au dat asigu
rări reprezentantul beneficiarului, 
direotorul general Victor Nica, și 
cel al constructorului, directorul ge
neral Traian Bigan. Lucrările care se 
desfășoară la rampele de încărcare, 
la rețelele de iluminat, la drumurile 
uzinale și rigole, ca și la alte obiec
te anexe, vor fi gata în timp util, 
pentru a putea începe probele.

Cînd anume și ce înseamnă „în 
timp util" 7 Datele ferme înscrise în 
grafice au fost abandonate ? Se 
pare că da, întrucît nu s-au respec- 

" tat Acum s-a adus pe tapet acest 
„în timp util". Vom urmări dacă 
promisiunea va fi sau nu onorată. 
Mult mai dificilă este situația insta
lației de desulfurare — din cadrul 
aceleiași rafinării a Ministerului Pe
trolului. Deși, apropierea termenului 

ăde: punere în funcțiune — trimestnil /■< »d^^ă*constracțuior ^mașinCa a- .IV — impunea o intensificare1 a 'rit-' ,'e-'j?'.._£i . .---- -----*—,—,
mulul lucrărilor, în mod inexplica-, 
bil, constructorul și-a retras,’ pur șl 
simplu, de pe acest șantier, o parte 
a forței de muncă. Justificarea in
suficienței forței de muncă, mai 
ales a celei calificate, pe ansamblul 
întreprinderii piteștene, a fost ridi
cată la rangul de „cauză obiectivă".

Aceeași justificare a fost luată 
în brațe de constructor atunci cînd 
s-a pus problema întîrzierii lu
crărilor la instalațiile grupului 
CIAN, din cadrul combinatu
lui petrochimic. Ultimul termen 
al intrării în funcțiune a aces
tor instalații a fost stabilit, nu ou 
mult timp în urmă, pentru luna 
noiembrie a.c. Dar dacă la 15 noiem
brie a.c. de abia vor fi gata lucră
rile de construcții-montaj, cînd vor 
mai avea loc probele mecanice și 
cele tehnologice, care, se știe, au un 
ciclu bine determinat de desfășu
rare ? La rafinărie, situația investi
țiilor nu e deloc liniștitoare, a apre
ciat tov. ing. Nicolae Toader, mi
nistrul petrolului. La fel a fost ca
racterizată starea de lucruri de la 
combinatul petrochimic de către 
tov. ing. Nicolae Ițmescu, adjunct al 
ministrului industriei chimice.

De ce abia acum se dau la iveală 
unele defecțiuni ? De ce nu s-au 
aplicat din timp măsurile de im
pulsionare a ritmului lucrărilor, 
pentru ca miile de muncitori de pe 
șantierele respective să lucreze în 3 
schimburi — cum de altfel se pre
conizase cu multe luni în urmă — 
pentru ca forța de muncă să fie 
utilizată cu o productivitate sporită? 
Directorul I.C.M.-Pitești susținea că 
se depun eforturi mari pentru a 
realiza o productivitate . a muncii 
ridicată. în ce fel însă ? Dislocîndu-se 
muncitorii de pe șantierele cu lucrări 
în faza de finisaj, unde produc
tivitatea e mai scăzută, către șantie
rele aflate în faze primare de execu
ție. Tot în ședință s-a arătat că unii 
titulari de investiții au tolerat amî- 
narea termenelor de execuție din gra
fice, care a fost solicitată în repetate 
rînduri de constructori. De unde a- 
ceastă clemență, această „înțelegere" 
față de neajunsurile activității antre
prenorului de lucrări ?

Sintetizînd situația investițiilor de 
pe platforma chimică piteșteană, tov. 
Gheorghe Năstase, prim-secretar al 
Comitetului județean Argeș al P.C.R., 
a intervenit :

— Adevărul este că sincronizarea

de 
să 
în 
de 
în

lucrărilor a lăsat mult de dorit; dar 
tot la fel de adevărat este că unii 
beneficiari s-au obișnuit cu viața co
modă de... beneficiar ; așteaptă totul 
de-a gata. Acum, cînd trebuie pus 
umărul, pentru a se da producție, ei 
tot mai așteaptă. Pînă cînd ? Este 
de neînțeles de ce nu se generalizea
ză experiența fabricii de stofe „Ar- 
geșeana", unde beneficiarul a dat a- 
jutor efectiv la lucrările de montaj 
și, ca urmare, s-a asigurat intrarea 
în producție mai devreme a unei sec
ții — filatura.

Constructorul fiind același, ritmul 
necorespunzător în care s-a lucrat 
pe șantierele platformei chimice a a- 
fectat, în mod nemijlocit, avansarea 
rapidă a lucrărilor de investiții de 
la uzina de autoturisme

— Lipsește forța de muncă, dar o 
parte din ea se și risipește fără

STADIUL ÎNDEPLINIRII
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folos — a subliniat ing. Dumitru 
Mihai, directorul uzinei de autoturis
me. Din măsurile stabilite în lunile 
iunie și august — în ședințele la care 
au participat un adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de mașini 
și unul al ministrului construcțiilor 
pentru industria chimică și rafinării 
— nu s-au îndeplinit nici 30 la sută. 
Consecința ? Pe șantierul uzinei s-au 
adunat, în stoc, utilaje tehnologice 
în valoare de circa 30 milioane lei, 
care nu pot

Recunoscînd 
șl beneficiarii , .
am lucrat cum trebuie", ing. Gheor
ghe Oprea, adjunct al ministrului in- 
dăugât: „Acum, însă, constructorul 

. are tot ce îi trebuie pentru ca obiec
tivele stabilite cu termen în acest 
an să fie finalizate neîntîrziat. Este 
necesar să respectăm cu orice preț 
termenele din planul de stat 1“ Pro
blema numărul „1“ constă în unirea 
forțelor tuturor celor care au respon
sabilități în înfăptuirea programului 
de investiții din județul Argeș, pentru 
ca, în lunile care au mai rămas pînă 
la sfîrșitul anului, restanțele să fie 
recuperate, asigurîndu-se intrarea în 
funcțiune a tuturor capacităților cu 
termen în 1969.

Cum se întrevede punerea în func
țiune în acest an a altor importante 
obiective industriale de pe platforma 
Găvana ? Este vorba de fabrica 
de stofe și de combinatul de articole 
tehnice din cauciuc. Dacă la prima 
unitate, după cum spunea directorul 
său, ritmul intens de lucru din ul
timul timp asigură respectarea ter
menului de dare în exploatare (la 
aceasta, contribuind și stabilirea, la 
Pitești, cît timp va fi necesar, a unui 
grup de proiectanți, în vederea în
lăturării operative a eventuale
lor necorelări din documentația 
tehnică), la cea de a doua există în- 
tîrzieri chiar și de două luni de zile, 
deși pentru intrarea în funcțiune a 
primei capacități de 2 000 tone/an 
benzi transportoare termenul expiră 
la 30 noiembrie a.c.

Antreprenorul ambelor obiective a 
încercat să se justifice :'„Ne-am con
centrat torțele la fabrica de stofe și, 
normal, am neglijat șantierul combi
natului de articole tehnice din cau
ciuc". ■ Pentru recuperarea rămîneri- 
lor în urmă,, nu mai departe decît 
la 2 septembrie, au fost însă stabilite 
o serie de măsuri care vizau mai bu
na organizare a activității pe acest 
șantier, concentrarea eforturilor asu
pra obiectivelor care condiționează 
darea în exploatare a capacităților 
planificate și desfășurarea, în ritm 
susținut, a lucrărilor pe timp frigu
ros. După zece zile, se îndeplinise 
ceva din măsurile prevăzute ? Nu. 
Nerespectarea propriilor hotărîri — 
cum s-a subliniat în analiză — nu este 
cu nimic justificată. „A fost în
tr-adevăr vorba de o reală 
lipsă de forță de muncă?"— a între
bat tov. ing. Mihai Constantinescu, 
adjunct al ministrului industriei u- 
șoare.
muncă, trebuie să vedem nu numai 
numărul,

tate lucrează aceasta. Iar din acest 
punct de vedere, pe șantierul Com
binatului de articole tehnice din cau
ciuc Pitești, lucrurile sînt departe de 
a fi satisfăcătoare.

— Problema stă într-adevăr așa — 
a confirmat tov. ing Apostol Chiriță, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor. Dăm însă asigurări că, 
prin măsuri adecvate și operative, 
fabrica de stofe și secțiile de gumaj 
și de amestec cauciuc de Ia combinat 
vor intra în funcțiune la termenul 
stabilit. La fel, în mod cert, secția 
de benzi de cauciuc a combinatului 
va începe să producă Ia 15 decembrie 
a.c.

Asigurări peste asigurări 1 Ce se în- 
tîmplă, însă, pe șantierele argeșene 
ale industriei alimentare ? — con
structorul fiind aceeași întreprindere 
8 construcții-montaj. La fabrica de 
bere, deși lucrările principale s-au 
terminat, se întîmpină încă unele 
greutăți datorită ritmului lent în 
care lucrează constructorii la insta
lațiile mărunte și la exterioare (e 
vorba, din nou, de lucrări de va
loare mică și cu o productivitate 
scăzută, deci... neinteresante pentru 
constructor). La fabrica de pîine, deși 
montajul utilajelor trebuie să în
ceapă la siloz la sfîrșitul acestei 
luni, pe șantier lucrează doar 3—4 
oameni ; șantierul centrului de îm- 
buteliere al întreprinderii „Vinalco- 
ol“ este, practic, abandonat.

Concluzia analizei efectuate a,rată 
că în ciuda greutăților existente, 
printr-un mai mare și mai susținut 
efort organizatoric, prin întărirea 
simțului de răspundere atît a con
structorilor cît și a 
obiectivele Industriale cu termen de 
punere în funcțiune în acest 
vor putea produce în

circa 30 milioane lei, 
fi montate.
că „nici noi, titularii 
acestei investiții, nu

Cînd vorbim de forță de

ci și cu ce productivi-

(Urmare din pag. I)

Măsuță de radio, telefon
Proiectarea mobilierului cere bun gust, 

fantezie, dar și spirit practic. Complexul 
de industrializare a lemnului din Tîrgu 
Jiu realizează piese de mobilier frumoase, 
cu linii moderne și calități funcționale a- 
preciate de beneficiari. Intre acestea se 
numără măsuța de radio, telefon. Este 
executată din elemente de fag masiv, pre
lucrat prin aburire, iar placa superioară 
din plăci de fag, conferindu-i astfel rezis
tența necesară. Măsuța — de culoarea nu
cului — se armonizează cu orice tip de 
mobilier.

Prețul de vînzare : 98 lei.

s-aTrei milioane lei e- 
conomii suplimentare. 
Sursa ? Finalizarea u- 
nor studii de organiza
re științifică a produc
ției și a muncii. Locul? 
In multe întreprinderi 
industriale ale județu
lui Mehedinți. Cînd ? 
Numai în acest an. Și 
acum, cîteva din acțiu
nile întreprinse. La 
Uzina de vagoane din 
Tr. Severin a fost re- 
proiectat vagonul aco
perit pe două osii, cu 
capacitatea de 27 tone; 
el a devenit mai ușor 
cu circa 190 kg. T.ot 
aici, prin amplasarea 
unui flux continuu de 
lucru, în noua hală 
constructoare de va
goane s-a consemnat 
un alt rezultat de sea
mă : cu o jumătate de

an mai devreme 
reușit atingerea capa
cității de producție din 
proiect. Ca urmare, 
pînă la finele anului 
se vor produce în plus 
450 vagoane de marfă, 
La întreprinderea mi
nieră Orșova, noua in
stalație de prelucrare 
a minereurilor neme
talifere și-a realizat cu 
11 luni înainte de ter
men capacitatea de 
producție finală. Din 
nou, deci, rezultate su
perioare. în activitatea 
economică. Perseve
rența cu care sînt a- 
plicate, în unitățile a- 
mintite, măsurile sta
bilite în acțiunea de 
organizare științifică 
ridică la cote tot mai 
înalte nivelul eficien
ței economice.

spus că unitatea dispune în prezent de un 
parc bogat de utilaje agricole care numără 
24 agregate de aspersiune, 7 autocamioane, 
5 tractoare cu remorci, diferite mașini agri
cole, instalații de apă și de electricitate. 
Majoritatea reparațiilor le efectuează bine 
și la timp întreprinderea pentru mecaniza
rea agriculturii Andrășești. Obiecția pe care 
o au cooperatorii este că reparațiile costă 
cam scump. Astfel, reparațiile capitale au 
costal 18 000 lei la două motopompe, iar la 
un tractor — 15 000 lei.

Aceleași aprecieri se referă și la I.MA. 
Balaciu. Pînă acum această unitate a efec
tuat reparații pentru cooperativele agricole 
în valoare de 236 000 lei. Se remarcă opera
tivitatea și calitatea lucrărilor. Și aci, aceeași 
obiecție : costul reparațiilor e prea mare. 
Aceasta se explică și prin faptul că utilajele 
sînt exploatate la maximum, au uzură prea 
mare și vin la reparații descompletate Tov. 
ing. Ion Dumitru, șeful sectorului de repa
rații de la I.M.A. Urziceni, ne-a explicat că 
lipsa de specialiști din cooperativele agricole 
are consecințe negative pentru unitățile res
pective. Utilajele nu sînt îngrijite și întreți
nute la vreme și se uzează într-un termen 
mult mai scurt decît cel stabilit inițial. Ade
sea în filtrele de ulei se găsește pămînt, iar 
unele piese lipsesc complet. Din astfel de 
cauze reparația unui aspersor al cooperați; 
vei agricole Patru Frați a costat 10 000 lei 
din care numai piesele au valorat 5 325 lei. 
Descompletarea mașinilor are loc din cauză 
că nu se găseso piese de schimb în bazele 
de aprovizionare, iar cînd acestea există 
costă mai scump decît cele procurate prin 
I.M.A

O serie de nereguli în repararea utilaje
lor se datoresc întreprinderilor de mecani
zare a agriculturii care subapreciază această 
latură importantă a activității de deservire 
a cooperativelor agricole. I.M.A. Săruleșți, 
județul Ilfov, a reparat cooperativei agri
cole Fundulea un grup de aspersiune pen
tru care a încasat 7 855 lei fără a da nici 
un fel de notă explicativă cooperativei pen
tru a cunoaște de ce trebuie să se plătească 
atîția bani. La fel a procedat și cu coopera
tiva agricolă din Săruleșți pentru reparația 
unui aspersor care a costat 10 773 lei. Or, 
este știut că încă înainte de a efectua re
parațiile trebuie ca unitatea respectivă să 
cunoască costul acestora pentru a hotărî 
dacă acceptă sau nu să se efectueze lucră
rile respective.

Cerințe întrutotul îndreptățite formulează 
o serie de cooperative agricole în ceea ce 
privește efectuarea reparațiilor în termenul 
stabilit. Este prevăzut ca orice utilaj trimis

în fiecare an, cooperativele agricole alocă 
sume importante pentru procurarea agre
gatelor de irigat, a mijloacelor de transport, 
instalațiilor necesare mecanizării lucrărilor 
în fermele de animale etc. Așa se face că, 
în prezent, majoritatea cooperativelor agri
cole dispun de numeroase grupuri mobile 
de aspersiune. pompe și motopompe, mo
toare stabile, mori cu ciocănele, selectoare 
de cereale, autocamioane, diferite mașini 
agricole etc. care au o contribuție însem
nată în sporirea producției agricole. Cum 
este și firesc, în cursul procesului de pro
ducție, aceste utilaje se uzează și au nevoie 
de reparații. Pentru punerea la punct a 
utilajelor aparținînd cooperativelor agricole, 
cu excepția reparațiilor capitale la autoca
mioane și autoturisme, s-a stabilit ca lucră
rile să se execute de către atelierele între
prinderilor pentru mecanizarea agriculturii. 
In legătură cu această activitate, tov. Petre 
Moldovan, prim-vicepreședinte al Consiliu
lui Superior al Agriculturii, ne-a spus că 
întreprinderile pentru mecanizarea agricul
turii au suficientă capacitate și forță de 
muncă pentru repararea tuturor utilajelor, 
mașinilor și instalațiilor existente în coope
rativele agricole. în același timp, interlocu
torul a precizat că Uniunea Națională și 
uniunile județene ale cooperativelor agricole 
se ocupă, între altele, de construirea de 
ateliere mecanice intercooperatiste de re
parații. Pînă în prezent, au și fost construite 
21 asemenea ateliere. Or acest lucru _ nu 
numai că a creat un paralelism, dar a făcut 
ca însemnate capacități de producție din 
cadrul întreprinderilor pentru mecanizarea 
agriculturii să rămînă nel'olosite, ceea ce, 
evident, constituie o pagubă. Adesea uniu
nile cooperatiste susțin că atelierele inter
cooperatiste pentru faptul că aparțin coope
rativelor agricole sînt direct interesate. să 
lucreze mai operativ, mai bine și mai ief
tin. Cîtă exactitate conțin aceste afirmații 
e greu de precizat. Se neglijează însă faptul 
că cheltuirea de noi fonduri și materiale 
pentru construirea de capacități pentru re
parații nu este eficientă pentru economia 
cooperativelor agricole și pentru economia 
țării din moment ce capacitățile deja exis
tente în cadrul I.M.A. nu sînt folosite com
plet.

în momentul de față există 296 de între
prinderi pentru mecanizarea agriculturii, iar 
aproape la fiecare cooperativă agricolă sînt 
secții de mecaniiare unde lucrează chiar 
fiii membrilor co'operatori, majoritatea din 
satele respective. Nu se pot pune la în
doială cinstea, operativitatea și capacitatea 
profesională a acestor mecanizatori , care lu
crează pentru părinții și consătenii lor. în 
schimb cele 21 de ateliere mecanice inter
cooperatiste sînt situate la distanțe mari și 
nu pot asigura în bune condiții volumul mare 
de lucrări existent în cooperativele agricole. 
Construirea altor ateliere intercoopera
tiste nu este oportună și economică. Coope
rativele agricole ar putea folosi fondurile 
respective cu o eficiență mai ridicată pentru 
dezvoltarea sectoarelor de producție, extin
derea irigațiilor, a mecanizării și chimizării, 
procurarea de animale de rasă etc.

Sînt numeroase exemple care demonstrează 
că acolo unde există o strînsă colaborare 
între cooperativa agricolă și întreprinderea 
pentru mecanizarea agriculturii se obțin 
rezultate bune și la repararea utilajelor. 
Tov. Gogu Petrache, președintele cooperati
vei agricole Ciochina, județul Ialomița, ne-a

© Censtrusțis ușosres
pagube grele
această toamnă 
strînse de pe 

mari cantități de 
agricole. La

Dan MATEESCU 
Gheorghe CÎRSTEA

an
1969. Dar

beneficiarilor

pentru aceasta, după cum a su
bliniat tov. ing. Mihai Florescu, vi
cepreședinte al Consiliului Economic, 
în lunile care ău mai rămas pînă la 
sfîrșitul anului, este necesară regru
parea forțelor și întărirea colaboră
rii tuturor celor angrenați în realiza
rea planului de investiții din județul 
Argeș — titulari, beneficiari, cons
tructori, proiectanți.

Important este, a arătat în înche
ierea discuțiilor tov. Gheorghe Năs- 
tase, ca toate măsurile stabilite să 
fie aplicate riguros, neîntîrziat. De la 
aceste noi obiective industriale, eco
nomia națională așteaptă producție 
la termen și de bună calitate, acumu
lările scontate. Organele locale de 
partid vor manifesta exigență și 
fermitate în controlul realizării 
măsurilor stabilite, dovedindu-se la 
înălțimea sarcinilor puse de condu
cerea partidului în domeniul inves
tițiilor.

la reparat de către cooperativele agricole 
să nu fie imobilizat mai mult de 8 zile. 
Cooperativa agricolă din Gurbănești a tri
mis mai multe aspersoare și două moto- 
pompe pentru reparații la I.M.A. Frăsinet. 
Dar nici după 50 de zile reparațiile nu erau 
gata, deși la acea dată era nevoie de ele în 
cîmp pentru udatul culturilor.

Asemenea nereguli aduc prejudicii coope
rativelor agricole. Este necesar ca Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție și Consiliul Superior al Agriculturii 
să stabilească măsuri pentru înlăturarea ne
ajunsurilor privind executarea reparațiilor, 
astfel ca fondurile cheltuite pe aceste bu
nuri să concure din plin la creșterea pro
ducției agricole.

Florea CEAUȘESCU

Pe șantierul barajului aflat în construcfie la complexul hidrotehnic Valea Uzului, judejul Bacău Foto : Gh. vințilă
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bun început, o simplă formalitate. 
Potrivit acestor grafice, recoltatul 
trebuie să se termine în luna septem
brie, dar așa va fi amînat pînă cine 
știe cînd. Și aceasta, în condițiile cînd 
recolta este expusă dăunătorilor — 
larvelor de cărăbuși și în special mis
treților. La parcelele aflate în secția 
Săcădat a cooperativei, de exemplu, 
pe o suprafață de. circa 15 ha. jumă
tate din recoltă a fost distrusă de 
mistreți.

în mai multe cooperative agricole, 
rămînerea în urmă se motivează cu 
lipsa forței de muncă și de atelaje 
etc Dar nici posibilitățile existente 
nu sînt folosite din plin. O bună 
parte a mașinilor de scos cartofi zace 
la secțiile I.M.A. într-o convorbire a- 
vută cu directorul I.M.A. Miercurea 
Niraj ni s-a relatat că în cooperati
vele agricole deservite, pe o supra
față de 464 ha s-a executat plantatul 
cartofilor mecanizat, care în mod nor
mal ar trebui recoltați cu mașinile. 
Cu tot timpul înaintat, mașinile în 
dotație nu au fost solicitate decît în 
foarte mică măsură de către coope-

R
rativele agricole de producție Miercu
rea Niraj și Chibed, restul unităților 
tărăgănînd începerea lucrărilor în 
mod inexplicabil în felul acesta, o 
parte a mașinilor de scos cartofi a 
fost detașată la I.A.S.-urile din județ

O situație asemănătoare în ce pri
vește folosirea sau mai bine zis ne- 
folosirea mașinilor de scos cartofii 
există și în județul Suceava. Aici e- 
xistă 227 asemenea mașini, cu ajuto
rul cărora s-ar putea recolta zilnic 
cartofii de pe 800 ha. Dar ele conti
nuă să stea nefolosite. în cooperati
vele agricole din Bunești și Simini- 
cea, inginerii agronomi Constantin 
Rotaru și, respectiv, Sorin Rădulescu, 
refuză să folosească mașinile de re
coltat cartofi sub pretextul că tere
nul ar fi prea tasat. în alte locuri, 
cum ar fi cooperativele agricole din 
Frătâuții Vechi, Bunești, Horodnicu

de Jos, Preuțești, Salcea, lucrările au 
întîrziat deoarece consiliile de con
ducere își însușesc cu ușurință ideea 
greșită a unor cooperatori potrivit 
căreia cartofii nu au ajuns, chipurile, 
la maturitate. Urgentarea efectuării 
acestor lucrări se impune să stea în 
atenția tuturor factorilor de răspun
dere din județ Or, tovarășii de Ia 
direcția agricolă județeană Suceava 
se consolează cu gîndul că, față de 
aceeași perioadă a anului trecut, se 
stă totuși „bine". Dar despre ce fel 
de bine poate fi vorba cînd s-au re
coltat, pînă în prezent, numai 1 350 
hectare ?

Recoltarea Ia timp ți livrarea tu
turor cantităților de cartofi este o 
sarcină de cea mai mare însemnătate 
la ordinea zilei, care trebuie să pre
ocupe zi de zi conducerile de uni-

tăți agricole, organele agricole și în
treprinderile de valorificare, pentru 
ca fondul de stat Ia acest produs să 
se realizeze întocmai. De aceea, coo
perativele agricole trebuie îndruma- 
te și sprijinite îndeaproape în vede
rea folosirii forței de muncă de care 
dispun și a mașinilor de recoltat 
care le sînt puse la dispoziție. Mult 
mai mult trebuie să facă întreprinde
rile pentru valorificarea legumelor și 
fructelor în ce privește preluarea 
cartofilor contractați. Or, pînă la 15 
septembrie nu se organizase primi
rea lor, ceea ce. evident, a creat 
greutăți unor cooperative agricole. 
Nici acum preluarea nu a fost orga
nizată temeinic La cooperativa agri
colă din Gornești-Mureș există 
25 000 kg cartofi care pot fl livrați 
imediat, dar beneficiarul refuză să-i 
primească. Departamentul pentru va
lorificarea legumelor și fructelor să 
rezolve urgent această problema

Cartofii trebuie să fie recoltați ur
gent ! Să fie preluați fără întîrziere 
de către organele contractante ! Să 
ajungă in timpul cel mai scurt la 
piață sau în depozite 1

In 
sînt 
cîmp 
produse 
această dată, cînd re
coltatul a început, tre
buia încheiată pregă
tirea spațiilor de de
pozitare. Așa ar fi bi
ne. în multe coopera
tive agricole situația 
se prezintă altfel. In 
județul Galați, din pă- 
tulele noi prevăzute a 
fi construite în coo
perativele agricole, 
pînă la începutul lu
nii septembrie nu era 
terminat nici unul. La 
cooperativele agricole 
Rogojeni și Tecuci, i- 
nițial s-a renunțat la 
realizarea 
pentru ca o dată cu 
începerea recoltatului 
să se hotărască totuși 
construirea lor. Aceas-

pătulelor,

tă practică a tărăgă
nărilor are o origine 
maj veche. Anul tre
cut, de exemplu, nu 
s-au realizat 10 pătu- 
le, urmînd ca ele să 
fie terminate în acest 
an. Dar din ele nu au 
fost construite decît 
opt. Și așa, problema- 
spațiilor de depozita
re a porumbului nu e 
rezolvată. De aceea, 
stiuleții sînt strînși îri 
grămezi, unde de obl- 
:ei se depreciază. Des
pre pătule se spune că 
sînt construcții ușoa
re. Ceea ce nu înseam
nă că realizarea lor 
trebuie privită cu ușu
rință ; și asta cu atît 
mai mult cu cit, nu o- 
dată, s-a constatat că 
pagubele sînt, în acest 
caz, grele.

® Cu stângul, potrivit

La Cîmpulung Mus
cel se va construi un 
mare și modern com
binat de materiale de 
construcții. S-a stabi
lit ca, încă din acest 
an, pe șantier să se e- 
xecute lucrări de in
vestiții în valoare de 
89 milioane lei. Lucrări 
importante, o adevăra
tă „rampă de lansare" 
pentru cele din anii 
următori. Iată,- însă, 
că, deși șantierul a 
fost deschis de trei 
luni, constructorul — 
Trustul 5 construcții- 
montaj din cadrul Mi
nisterului Industriei 
Construcțiilor — se 
mai află tot în faza... 
organizării de șantier. 
Toate lucrările execu
tate pînă acum nu în
sumează mai mult de 
opt milioane lei. „Și 
stăm bine" — afirmă 
beneficiarul viitorului 
combinat. Ce bine o fi 
acesta dacă, pînă la

sfîrșitul anului în 
curs, constructorul in
tenționează să realize
ze doar jumătate din 
planul de investiții ?

E drept, această 
nouă investiție nu se 
află în preajma terme
nului de intrare în 
funcțiune. Planul este 
însă lege 1 Conducerea 
organizației 
strucții nu 
rigorile ei ? 
(din proprie 
ță) că orice 
la începutul 
de investiții, 
eforturi — 
intense, pe atît de ne
justificate — la termi
narea lor și, nu de pu
ține ori, încălcarea ter
menului de dare în ex
ploatare ? De ce ține 
cu tot dinadinsul 
tul respectiv să 
nească (iar) cu... 
gul? Ține prea 
la tradiție I

de con- 
cunoaște
Nu știe 

experien- 
„păsuire", 
lucrărilor 
înseamnă 
pe cit de

trus- 
por- 
stîn- 
mult

® Surori
Divizarea fostei uzi

ne „Grivița roșie" din 
București în uzina de 
utilaj chimic „Grivița 
roșie" și uzina mecani
că de material rulant 
„Grivița roșie" a iscat 
o gîlceavă nemaipome
nită între cele două 
noi unități. A fost se
sizată chiar Procu
ratura sectorului 8. 
In mod samavol
nic, uzinei de u- 
tilaj chimic I s-au ri
dicat telefoar\ele. Sa- 
lariații serviciului de
pozite, amplasat pe te
ritoriul uzinei mecani
ce de material rulant, 
au fost scoși din bi
rouri și lăsați să lu
creze- pe... alei ; celor 
de la serviciul lansa- 
re-programare li s-au 
pus lacăte cu sigiliu la 
birouri. închiderea

După ce au fost pro
filate și reprofilate de 
atîtea ori 
uitat să 
păsări, 
agricole 
Ialomița au prevăzut, 
anul acesta, să obțină 
și să vîndă 5 milioane 
de ouă. Mai rămăsese 
ca direcția agricolă 
să prevadă și baza ma
terială indispensabilă, 
în această privință, i- 
țele s-au încurcat. Nu 
5-a găsit răspuns la 
irhicunoscuta întreba
re : ce a fost mai în- 
tîi... ? Nefiind suficien
te găini, care să fa
că ouă, și nici destule

încît au cam 
mai crească 
cooperativele 

din județul

vitrege
sprecăilor de acces 

turnătoria amplasată, 
de asemenea, în peri
metrul uzinei mecani
ce, a determinat efec
tuarea transportului 
de piese de aici către 
alte secții și a șpanu- 
lui către depozitul de 
fier vechi pe drumuri 
ocolite, prin Calea 
Griviței. Și ultimul 
act de bravură : de la 
15 septembrie a.c., 
salariaților uzinei de 
utilaj chimic, de peste 
două ori mai numeroși 
decît ai suratei sale, 11 
s-a interzis accesul la 
cantină. Ciudată situa
ție 1 Două unități in
dustriale provenite din 
aceeași uzină „mamă" 
se poartă mai rău de
cît două surori 
trc-ge.

vi-

iasăouă din care să __
pui, s-au întocmit re
ferate și planuri de 
măsuri. Dar din refe
rate și planuri, oricît 
ar fi ele de savante, 
dacă nu se aplică, nu 
iese nimic. In primele 
8 luni din acest an, co
operativele agricole au 
livrat doar 1,9 milioa
ne de ouă. Restanțele 
se pare că vor fi a- 
coperite cu acte și 
referate justificative.

Pînă acum, rețeta u- 
nei omlete din refera
te nu se cunoaște. Se 
știe că omleta se face 
din ouă...
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TEMIA Șl PRA CTICA
ÎN LICEELE DE SPECIALITA TE
GALATI: ÎN CĂUTAREA UNUI ECHILIBRU

»

Vizitele delegației
Partidului Socialist Belgian

Delegația Partidului Socialist 
Belgian, condusă de tovarășul 
Georges Dejardin, membru al Bi
roului Național al partidului, se
nator, a vizitat hidrocentrala de pe 
Argeș și Combinatul petrochimic de 
la Pitești.

Oaspeții au făcut apoi o vizită 
la comitetul județean de partid, 
unde tovarășul Gheorghe Năstase,

prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid, președintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular al județului Argeș, a pre
zentat oaspeților activitatea și 
preocupările organelor locale de 
partid și de stat.

In timpul vizitei, delegația a fost 
Însoțită de tovarășul Ștefan Voicu, 
membru al C.C. al P.C.R.

SOSIREA IN CAPITALA
A MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE 

Al REPUBLICII MALGAȘE, 
JACQUES RABEMANANJARA

Galațiul — puternic centru industrial al țării — dispune de o largă 
rețea școlară. Așa cum este și firesc, într-un oraș cu asemenea pondere în 
economia țării, în cadrul instituțiilor locale de învățămînt un Ioc important 
îl ocupă liceele de specialitate. Cinci la număr (față de șapte licee de cultură 
generală, unul pedagogic și altul de muzică), liceele de specialitate gălățene 
au un profil variat — construcții de mașini, metalurgie, industrie alimen
tară, economic, sanitar — ceea ce înseamnă, în perspectivă, o contribuție 
substanțială la formarea de cadre cu pregătire medie de care au nevoie 
întreprinderile și instituțiile economice din județ.

Astfel stînd lucrurile, era de așteptat ca problemele pregătirii și edu
cării elevilor din aceste licee, ale cadrului de desfășurare a studiului teo
retic și activității practice a tinerilor să se afle în centrul preocupărilor 
forurilor locale de învățămînt, să se bucure de sprijinul și solicitudinea 
unităților economice locale, a ministerelor tutelare. Dar, din păcate, o cer
cetare mai atentă relevă că, față de ziua de debut a activității lor, acum, 
Ia începutul celui de-al patrulea an al existenței, liceele de specialitate din 
Galați se află cam tot... la început de drum.

Constatarea aceasta nu se face 
>entru prima oară. Și tocmai de 
ceea este de neînțeles ■ „senină- 
atea" cu care forurile locale pri- 
■esc această stare de fapt. Ne-am 
ionvins de aceasta o dată In pluș 
a recenta consfătuire a personalului 
lidactic din școlile orașului. Deși 
nspectoratul școlar județean a pre- 
entat, cu acest prilej, o amplă ana- 
iză a desfășurării procesului instruc- 
iv-educativ în anul școlar precedent, 
lespre activitatea liceelor de specia- 
itate, despre rezultatele obținute de 
cadrele didactice și elevii din aceste 
inități școlare nu s-a spus măcar un 
luvînt. Tot astfel, în concluziile 
onsfătuirii, despre sarcinile cadre- 
or didactice din aceste licee nu s-a 
ironunțat decît o frază, mai mult 
lecît generală. Chiar și discuția în 
ecția de specialitate — care a in
dus profesorii și maiștrii instructori 
lin liceele de specialitate, din în- 
'ățămîntul profesional și tehnic — 

abordat, cu multă timiditate, 
>roblemele spinoase, nerezolvate. 
)are o analiză obiectivă, riguroasă 
î-ar fi avut, ce consemna ? Dimpo- 
rivă, ar fi putut scoate la iveală 
nulte fapte pozitive, dar și nenu- 
nărate sarcini ce-și așteaptă de trei 
mi rezolvarea. „A fost o „regreta- 
>ilă“ scăpare din vedere" — s-a 
ixplicat.
Evident, nu ne-am putut mulțumi 

u o asemenea explicație, șicucon- 
ursul directorilor liceelor amintite 
m încercat să conturăm mai exact 
adrul de activitate al acestor școli. 
)e la bun început se impune conclu- 
ia că liceele de specialitate se bucu- 
ă de un larg interes din partea ti- 
.eretului, la concursul de admitere 
rezentîndu-se mai mulți candidați 
entru fiecare loc. Despre calitatea și 
eriozitatea studiului de cultură ge- 
erală din aceste licee vorbește .doc
ent faptul că unii dintre elevii lor 
e numără printre cei mai buni par- 
Icipanți la olimpiadele de matemati- 
ă, fizică etc. Dar pe lîngă asemenea 
apte, am fost nevoiți să consemnăm 
i flagrante dovezi de dezinteres,_ de 
psă de sprijin din partea forurilor 
itelare. Căci, cum altfel ar putea 

i apreciat faptul că, — deși fonduri 
-au alocat — majoritatea liceelor de 
pecialitate din Galați n-au încă 
iboratoare și ateliere proprii, adec- 
ate specialității de profil etc. Este 
devărat, Liceul industrial de con
tracții de mașini a început cursurile 
oului an școlar într-un local nou, 
lodern, cu 16 săli de clasă, 3 la- 
oratoare, cabinete metodice, sală de 
imnastică. Dar și aici, corpul de 
lădire care cuprinde atelierele.șl la- 
oratoarele de specialitate va fi gata 
umai în 1970. în asemenea condiții, 
u este greu de închipuit ce greutăți 
e întîmpină în buna desfășurare a 
ursurilor, în alcătuirea judicioasă a 
rariilor, și, mai ales, în realizarea 
îgăturii teoriei cu practica, condi- 
ie fundamentală a pregătirii temei- 
ice a viitorilor specialiști de nivel 
îediu pentru economia națională. 
Temeinica pregătire a unui specia- 
st, fie el și de nivel mediu — con- 
ideră ing. Elena Lungulescu, direc- 
aarea Liceului industrial de con- 
trucții de mașini — presupune 
a mod necesar existența unui 
telier-școală, în care elevul să-și 
oată însuși în mod direct, ne
mijlocit, ptoblemele și deprinderile 
pecifice 
âpsită de 
n școală, 
ilor din

mutat mai mult în producție, în uzi
ne, unde condițiile specifice î-au 
determinat să fie mai mult spectatori 
la producție, nu participant) efectivi 
la ea“.

Adeseori, 
cu— teorie 
sa unor 
de lucru 
curgă la 
zații — adaugă și ing. Iacob Todorov, 
inspector la inspectoratul școlar ju
dețean. De multe ori. elevii liceelor 
de specialitate sînt în situația de a 
face mai mult excursii documentare, 
vizite în uzine. La aceasta contribuie 
și defectuoasa repartizare a practicii 
în program. Trei ore săptămînal este 
un timp cu totul insuficient pentru 
un elev repartizat la practică. De e- 
xemplu, la combinatul siderurgic nu
mai pînă ajunge la locul de muncă, 
pînă merge de la o secție la alta îșl 
consumă aproape In întregime acest 
timp. O comasare a practicii sau mă
rirea numărului de ore săptămînal ar 
fi bine venite".

— Există Insă șl un alt aspect al 
problemei : lipsa unei programe a- 
decvate de practică după specialita
te — este de părere ing. Spiridon 
Cerbu, directorul Liceului Industrial 
metalurgic, — a unor manuale de 
practică (pentru anii ! și II), a ma
nualului de desen tehnic ș.a. O ac
țiune meritorie — inițiată anul trecut 
de ministerele de resort — a rămas 
din nefericire fără finalitatea dorită. 
Ni s-au cerut păreri și sugestii în le
gătură cu conținutul programelor și 
manualelor de specialitate, dar pînă 
acum n-am primit nici un răspuns, 
iar în instrumentele noastre de lucru 
din acest an școlar nu se prea obser- 

■ vă îmbunătățiri din cele propuse de 
colectivele noastre școlare.

prfctica este înlocuită 
despre practică. „Lip- 

condiții corespunzătoare 
face ca să se re- 

tot felul de Improvi-

E adevărat llpseso unele progra
me și manuale, ceea ce nu poate f’ 
cu nimic justificat după preparative 
care durează de patru ani. Pînă în 
prezent nu s-a definit încă nici pro
filul pregătirii specialistului pe ca
re-] formează aceste licee, rolul pe 
care-1 va avea în producție. în ase
menea condiții, nu este întîmplător 
că elevii sînt pregătiți mai mult în 
vederea continuării studiilor în în- 
vățămîntul superior, în loc să fie 
îndrumați spre producție, cu toate 
că, după cum prea bine se știe, me
nirea principală a liceelor de specia
litate este formarea de cadre medii 
pentru economie. „Cînd va absolvi 
prima promoție vom ști și mai bine 
ce avem de făcut" — se spune frec
vent. Această „așteptare" reflectă o 
tendință cît se poate de dăunătoare, 
contrară spiritului activ, militant pe 
care partidul nostru îl promovează 
în toate sectoarele de activitate. Că 
ea dă rezultate cît se poate de ne
favorabile o dovedește și faotul că 
prima promoție de absolvenți ai li
ceului economic nu și-a găsit încă 
In întregime locul în producție — 
cu toate că cerințele de astfel de 
specialiști sînt mari — din cauză că 
nu au existat din timp o delimitare 
strictă a condițiilor de încadrare a 
tinerilor economiști, o evidență a 
locurilor de muncă adecvate etc. E- 
vident. o mare parte din vină pen
tru existența unei asemenea concep
ții în cadrul liceelor de specialitate 
se datorește modulul defectuos de 
lucru al departamentului de resort 
din Ministerul învățămîntuluî, al di
recțiilor de învățămînt din ministe
rele tutelare, care întîrzie Intr-un 
mod reprobabil soluționarea uno
ra dintre problemele de prin
cipiu ale activității liceelor de 
specialitate, ale profilului, condiții
lor de pregătire și încadrare In 
ducție a absolvenților acestor 
tați școlare.

La Galați șl pretutindeni In 
tncepînd chiar cu acest an de ... 
dii, în orientarea ți activitatea li
ceelor de specialitate trebuie să se 
facă simțite cu putere spiritul de lu
cru și simțul de răspundere în re
zolvarea tuturor problemelor speci
fic Congresului al X-lea al partidu
lui, să se definitiveze elaborarea pro
gramelor și manualelor, să se preci
zeze cu exactitate toate coordonatele 
de activitate ale acestei importante 
forme de învățămînt care este liceul 
de specialitate

Telegrame
în legătură cu încetarea din 

viață a tovarășului Dumitru Pe
trescu, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste, pe adresa Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste din Republica Socialistă Ro
mânia au sosit telegrame de 
condoleanțe din partea : Frontului 
Popular Patriotic din Republica 
Populară Ungară; Comitetului 
Executiv al Conferinței Federale a 
Uniunii Socialiste a Poporului 
Muncitor din Iugoslavia ; lui Wer-

ner Kirchhoff, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Național al Germaniei Democrate ; 
lui Beno Zupancici, secretar gene
ral al Conferinței Federale a Uniu
nii Socialiste a Poporului Muncilor 
din Iugoslavia ; Prezidiului Confe
rinței Republicane a Uniunii So
cialiste a Poporului Muncitor din 
Serbia și a lui Dragi Stamenkovici, 
președintele Conferinței Republi
cane a Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor din Serbia.

Cronica
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Chile, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, a adre
sat ministrului relațiilor externe 
chilian, Gabriel Valdes, O telegramă 
de felicitare în care transmite urări 
pentru continua dezvoltare a rela- 

dintre cele două țări.*
prilejul Zilei naționale a Repu- 
Chile, la Casa de cultură a

Viilor

Cu 
blicii 
I.R.R.C.S, a avut loc, miercuri, o sea
ră culturală.

După cuvîntul de deschidere, rostit 
de Costică Alecu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., ziaristul Iurie Ionescu, de 
la Agenția română de presă „Ager
pres", a împărtășit impresii dintr-o 
călătorie în Chile.

La manifestare au participat func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea. oameni de artă și cultură, 
ziariști, un numeros public

Au fost prezenți Fernando Con
treras. însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republici! Chile la Bucu
rești. precum și alți membri al 
corpului diplomatic

în încheiere, a fost prezentat un 
film artistic.

★
Miercuri seara, colectivul Teatrului 

Mic din Moscova a prezentat pe 
scena Teatrului Național din Craio
va un spectacol cu piesa „Banii 
turbați" de A N. Ostrovski. Regia

zilei
E.
a

a aparținut artistului poporului 
V. Varpahovski. iar scenografia 
fost semnată de E. G. Steinberg. Pe 
scena aceluiași teatru, artiștii oaspeți 
au mai prezentat piesa „Unchiul 
meu, Mișa" de G. D. Mdivani.

★
în aula Universității din București 

au început miercuri lucrările celui 
de-al IV-lea Congres al matematicie
nilor de expresie latină, organizat de 
Academia Republicii Socialiste Româ
nia, Asociația oamenilor de știință și 
Societatea de științe matematice din 
România și Gruparea matematicieni
lor de expresie latină.

La Invitația guvernului Repu
blicii Socialiste România, miercuri 
la amiază a sosit în Capitală mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Malgașe, Jacques Rabema
nanjara, însoțit de consilieri și ex- 
perți, care va face o vizită oficială 
în țara noastră.

Pe aeroportul Băneasa, oaspete
le a fost întîmpinat de George

★

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Malgașe, Jacques Rabe- 
mananjara, a depus miercuri după- 
amiază o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

★
în cursul după-amiezif, ministrul 

afacerilor externe al Republicii 
Malgașe, Jacques Rabemananjara, 
a făcut o vizită protocolară primu
lui adjunct al ministrului afacerilor 
externe, George Macovescu.

Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului, 
Gheorghe Dobra, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de cola
borare și cooperare economică și 
tehnică, de funcționari superiori 
din M.A.E. și Ministerul Comerțu
lui Exterior.

★

în continuare, la Ministerul A- 
facerilor Externe au început con
vorbirile oficiale.

La convorbiri au participat Pe
tru Burlacu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, funcționari 
superiori din M.A.E., precum și 
persoanele oficiale care îl însoțesc 
pe ministrul malgaș ni vizita în 
țara noastră.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

(Agerpres)

Dineu in onoarea oaspetelui

(Agerpres)

jși în mod direct, ne- 
pfoblemele și deprinderile 
procesului de producție, 
o asemenea bază materială 
activitatea practică a ele- 
liceele de specialitate s-a

Florica D1NULESCU

ard
19.

cinema
în continuare.

s

pro- 
uni-

țară. 
stu-

- » ; ti î 
13,30 ; 16 ; 
GRADINA

; 21. 
Aventurierii : LUMINA — 8,30—16.15
Vadul Iadului : LUMINA - 18.30 ; 20.45
Omul momentului : DOINA — 11 ; 13,45 ; 16 ; 18.15 ; 
- --------- -------- 18.15 ; 20.30, ARTA

ca flacăra i LIRA — 15,30 ; 18. 
grădină - 19,30, MOȘILOR
15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină — ia.
• Străin în casă : COTROCENI - 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Profesioniștii :
15,30 ; 18 ; 20.30.

de

21,00 -

șl

Șl
22,30 —
22,35 -

22,00 -
22.15 -

„Comisarul 
„Ce s-a în-

m garduri 
femei finală, 

directă de

10,00 — Limba engleză (reluare).
10,25 — Limba germană (reluare).
10,50 — Ce-ațl dori să revedețl ? 

Filmul artistic „Kozara" 
— o producție a studiou
rilor Iugoslave. Regia 
Vejko Bulâjic.

12,40 — închiderea emisiunii 
dimineață.

17,30 — Campionatele europene

• My fair lady : PATRIA — 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
O Angelica șl sultanul ; SALA PALATULUI (seria de 
bilete 2855) — 17,15, (seria de bilete 2963) - 20,30, REPU
BLICA — 8,15 ; 10,15 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, BUCU
REȘTI — 8,15 ; 10.15 : 12.30 : 10,45: 19 : 21.15. stadionul 
DINAMO — 19.
0 Omul care valora miliarde : LUCEAFĂRUL
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21 FESTIVAL — 9 ; 11,15 ;
18.30 ; 21, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15.30 ; 18 ; 20,30, 
EXPOZIȚIA — 19.
0 Un glonte pentru general : FEROVIAR —
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
20.45, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 : 16.15 ; 18 
EXCELSIOR - 9,45 ; 12,15 ; 14,45 ;
17.15 ; 20,. ARENELE ROMANE —
19.30, GRADINA AURORA — 19,15. ■■■■■
0 Omul, orgoliul, vendetta : VIC
TORIA — 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15.45 ;
18.15 ; 20,45, FLAMURA - 9—13.30 
în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20.30, 
GRADINA DOINA — 19, GRADI
NA RAHOVA — 19,15.
0 Ultima lună de toamnă : CEN- 0M9ME
TRAL — 9 : 11 ; 13 ; 15 : 17 :
19 "■
0
0
0 . ...
20.30, VOLGA — 9—16 In continuare
— 9,30—15,30 în continuare : 18 ; 20.15.
0 Cînd voi fi mort șl livid : UNION — 14 1 16,15 ; 18.30 î
20.45.
0 Totul pentru rfs s TIMPURI NOI — 9—21 tn continuare. 
0 Soarele vagabonzilor : GRIVIȚA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ;
20.30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30. GRA
DINA BUCEGI — 19,30. GRADINA ARTA - 19,30.
0 Căsătorie din Interes : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15 ; 17,45 ; 20.
0 Tarzan, omul Junglei : BUZEȘTI — 15.30 ; 18 ; 20,30.

• Sherlock Holmes : DACIA — 8.45—20.45 tn continuare, 
GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Vîrsta ingrată : BUCEGI - » ; 11,15 ; 13,30 ; 15,48
20.30, MIORIȚA — 8,15—13.45 tn continuare ; 16
20.30, GRADINA BUZEȘTI - 19,30.
• Tigrul : FLOREASCA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, GLORIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 î 16 : 18.15 ; 20,30, TOMIS 
- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 : 20,30.
• Fata din parc : DRUMUL SĂRII — 15.
• Comisarul X și banda „Trei clin! verzi" : DRUMUL 
SĂRII - 17.30 : 20. UNIREA - 15.30 ; 18. la grădină 
19.30
• Creola, ochll-ți

VIITORUL -
LU,.iv ; io ; £u,ou.
• Dragoste la Las Vegas s POPU
LAR - 15.30 ; 18 ; 20.30, CRlN- 
GAȘI — 15,30 : 18 1 20,15.
• Cavalerii aerului : MUNCA —
16 ; 18 ; 20, RAHOVA — 15,30 ;
18 ; 20,30.

• Prințul negru : COSMOS — 15.30 : 18 ; 20,15.
0 Neîmblânzita Angelica I FLACARA — 10,30 j 15.30 : 18 ; 
20,30.
• Noaptea generalilor i VITAN — 18, Ia grădină — 19,15.

. • Aruncați banca in aer : PROGRESUL — II ; 15,30 î 
18 ; 20.30. la grădină — 19.30.
• O datorie de onoare : FERENTARI — 10 ; 15,30 ; 18 : 
20,15.
• Casa mamei noastre : PACEA — 15.45 ; 18 ; 20,15.
• Omul care valora miliarde șl Angelica șl sultanul : 
GRADINA FESTIVAL - 19.
• Tigrul șl Un glonte pentrn general : GRADINA TO- 
MlS - 19.15.

___    ____ de 
atletism. Lungime bărbați, 
înălțime femei,___ 200 m
femei semifinale, 800 m,
temei finală — Transmi
siune directă de la Atena.

18,05 — Studioul pionierilor : O
Invitație pe 16 mm —
„Din activitatea clneclu- 
burllor pionierești".

18,25 — Antologie lirică : Balade 
de : Radu Stanca, St, Aug. 
Doinaș : Tudor George.

18,45 — O Interpretă tndrăgltă a 
cînteculul transilvănean : 
Marla Peter.

- Telejurnalul de seară. 
Campionatele europene de 
atletism : 400 m bărbați,
finală. 800 m bărbați se
mifinale, 400 
finală, 400 m 
Transmisiune 
la Atena. 
Transfocator.
Zbor în luminile rampei. 
Intîlnlre cu balerinii Ope
rei bucureștene. 
Avanpremieră. 
Telejurnalul de noapte 
buletinul meteorologic. 
Publicitate.
Cintă Dorina Drăghicl 
Nieu Stoenescu.

Programul II
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,15 — Ediție specială. Actualita

tea economică.
19.30 — Campionatele europene de 

atletism.
— Concert simfonic. Orches

tra simfonică a Radlotele- 
vizlunii Române. Dirijor 
Emanuel Elenescu. Solist 
Aldo Ciccolinf. In program: 
CohCertul pentru pian șl 
orchestră nr. 2 în ml be
mol major de Johannes 
Brahms.

— Film serial i 
Maigret" — .. 
tîmplat cu Emile Gallet".

— închiderea emisiunii.

Un sfert de veao de pre- 
aceri revoluționare, mai 
irofunde decît oriei nd în 
.'xistența milenară a po- 
lOrului român, a format 
a autorii acestor transior- 
aări o nestrămutată con- 
ingere asupra realității 
regresului social. Cer- 
etătorul științific însă, fie 
1 sociolog, economist sau 
ilozof, nu poate fi satisfă- 
ut cu simpla constatare a 
enomenului, ci îi caută 
esorturile intime, îndrep- 
ățirea obiectivă, sinuozită- 
ile și legitățile. Ca de o- 
licei, în acțiunea sa. omul 
e știință pornește de la 
ouă categorii de date : fap- 
ele vii și materialul teo- 
etio existent. Așa proce
dează și prof. univ. dr. 
lonstantin Borgeanu în re- 
enta sa lucrare Eseu dos
ire progres, apărută în se- 
ia „Biblioteca de filozofie 
i sociologie" a Editurii 
’olitice. Lucrarea face par- 
> dintre acele cărți care, 
tît prin conținutul, cît și 
rin forma lor produc o vie 
atisfacție intelectuală.

începînd prin a cerceta 
voluția ideii de progres în 
ecursul vremurilor, auto- 
ul constată atît. avataru- 
ile ei, cît și insuficienta 
laborare a criteriilor ne- 
esare determinării rigu- 
oase a fenomenului. El se 
ngajează într-un dialog 
iu cu o seamă de gîndi- 
jri din trecut, dar mai 
Ies cu cei din epoca con- 
imporană. Nu lipsesc din 
ialog nici unii cugetă- 
jri ' români dintre care 
mințim pe N. Bălces- 
j, M Kogălniceanu. A. 
». Xenopol. C. Rădu- 
:scu-Motru. P. P. Negu- 
?scu, P, Andrei, C. I Gu
an, Ion Banu ș.a.
Se cuvine subliniat efor
ii autorului de a stabili o

metodologie științifică de 
determinare a concep
tului de progres, aflat în 
miezul dezbaterilor ideolo
gice contemporane și asu
pra căruia se înfruntă cele 
mai diverse concepții. Două 
premise de bază se impun 
în determinarea progresu
lui — arată el : considera
rea acestuia ca proces eu o 
anumită orientare, cu un 
anumit sens, ceea ce im
pune și examinarea schim-

tivă, el abordează probleme 
de maximă actualitate, cum 
ar fi caracterul și necesita
tea legică a progresului so
cial, rolul determinant pe 
care-l joacă în realizarea 
progresului de ansamblu al 
societății, dezvoltarea for
țelor de producție, dialec
tica progresului social, ro
lul factorului axiologic în 
acest proces complex, pre
cum și mult controversata 
problemă a relației dintre

care-I reprezintă socialis
mul : faptul că ei se rea
lizează în folosul marii 
mase a oamenilor muncii, 
permite dirijarea conștientă 
a proceselor economice și 
sociale pe baza cunoașterii 
din ce în ce mai profunde 
a cerințelor legilor obiecti
ve, dezvoltarea ascendentă 
a tuturor domeniilor vieții 
sociale Socialismul. ca
nouă treaptă a progresului 
istoric — se arată în lu-

te asigura o democrație 
reală, tot atît de adevărat 
este și faptul că numai de
mocrația poate asigura 
funcționarea normală, efi
cientă a sistemului socia
list în acest fel — se sub
liniază în lucrare — au 
conceput clasicii marxism- 
leninismului societatea so
cialistă. Și tocmai în spiri
tul acestei concepții au fost 
elaborate toate hotaririle și 
măsurile adoptate în ulti-

CONSTANTIN BORGEANU:

„ESEU DESPRE PROGRES

bărilor cantitative și calita
tive, a continuității și legi
tății și totodată analizarea 
structurii fenomenului și a 
tendințelor de dezvoltare 
ale diferitelor sale elemen
te, descifrînd care dintre 
ele au rol determinant în 
provocarea, directă sau 
mediată, a sensului dezvol
tării fenomenului în între
gul său.

Dar ceea ce îl preocupă 
pe autor este nu atît ca
tegoria progresului în ge
neral, cît mai ales a pro
gresului social pe care îl 
examinează mai ales din 
următoarele unghiuri prin
cipale : isforîcitatea. deter
minismul și relația cu 
omul In această perspec-

note de lector

Seara, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, a oferit un dineu în onoa
rea ministrului afacerilor externe 
al Republicii Malgașe, Jacques 
Rabemananjara.

Au luat parte Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, A- 
drian Dimitriu, ministrul justiției, 
adjuncți ai ministrului afacerilor 
externe, membri ai conducerii Mi
nisterului Comerțului Exterior,, 
Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini, Comisiei guver
namentale de colaborare și coope
rare economică și tehnică, Consi
liului Superior al Agriculturii.

Au participat persoanele oficia
le care îl însoțesc pe ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Malgașe în vizita pe care o între
prinde în țara noastră.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
nească, George Macovescu și Jac
ques Rabemananjara au rostit 
toasturi.

Salutînd pe oaspeți, George Ma
covescu a menționat că vizita mi
nistrului afacerilor externe al Re
publicii Malgașe reprezintă o ex
presie a dorinței comune a po
poarelor român și malgaș de a se 
apropia și de a dezvolta multila
teral relațiile dintre ele. După ce 
a subliniat preocupările guvernu
lui român pentru dezvoltarea eco
nomică, socială și culturală a țării, 
în scopul ridicării continue a ni
velului de trai al poporului, pri
mul adjunct al ministrului a ară
tat că țara noastră se pronunță 
pentru dezvoltarea relațiilor sale 
cu toate statele, indiferent de orîti- 
duirea lor socială, pe baza princi
piilor respectării independenței și 
suveranității naționale, a neames
tecului în treburile interne, egali
tății în drepturi și avantajului re
ciproc.

Arătînd în continuare, că Ro
mânia urmărește cu simpatie efor
turile pe care le depun tinerele 
state din Africa pentru consolida
rea independentei lor naționale, 
pentru asigurarea unei vieți pros
pere popoarelor lor, primul ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne a subliniat că guvernul ro
mân sprijină acțiunile inițiate de 
statele africane la O.N.U. în pro
blema colonială și a politicii de 
apartheid și respectă cu strictețe 
rezoluțiile adoptate de Adunarea 
Generală și Consiliul de Secu
ritate.

Aspirațiile spre dezvoltare și o 
viață mai bună care leagă poporul 
român de popoarele africane — a 
spus în continuare George Maco
vescu — și-au găsit materializarea 
în relațiile fructuoase politico-di- 
plomatice, comerciale și de colabo

rare economică, reciproc avanta
joase, existente între țara noastră 
și un număr mare de țări de pe 
continentul african.

în încheiere, primul adjunct al 
ministrului afacerilor externe și-a 
exprimat convingerea că vizita în 
România a ministrului afacerilor 
externe malgaș va contribui la 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări și popoare, la cauza no
bilă a înțelegerii internaționale.

Răspunzînd, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Malgașe, 
Jacques Rabemananjara, a mulțu
mit guvernului Republicii Socialis
te România pentru invitația de a 
vizita țara noastră și pentru pri
mirea călduroasă ce i-a fost rezer
vată. Modul comun de a concepe 
relațiile dintre state, la care se a- 
daugă dorința de a împărtăși ex
periența acumulată de România pe 
calea dezvoltării ei multilaterale, 
explică dialogul fructuos care s-a 
stabilit încă de la început între 
cele două părți — a arătat oas
petele. Interesul pe care îl mani
festăm față de experiența dum
neavoastră se explică prin fap
tul că, după cucerirea indepen
denței, Republica Malgașă și-a con
centrat întreaga energie punerii în 
valoare a resurselor naturale și a 
patrimoniului său cultural. Minis
trul afacerilor externe malgaș a 
subliniat, în continuare, similitudi
nea pozițiilor celor două țări față 
de principalele probleme interna
ționale, similitudine care derivă 
din faptul că ambele țări conside
ră că fiecare popor are dreptul 
să-și hotărască singur soarta potri
vit năzuințelor și intereselor sale.

Ascultînd expunerea principii
lor de bază ale politicii externe a 
României, am fost foarte mișcat 
să constat că și dumneavoastră ca 
și noi atribuiți o importanța deo
sebită respectării suveranității și 
independenței fiecărui stat, mare 
sau mic, precum și soluționării pe 
cale pașnică a tuturor probleme
lor legate de asigurarea păcii și ; 
securității omenirii. Aceste prin
cipii — a menționat ministrul 
malgaș — trebuie să stea la baza 
lichidării conflictelor existente în 
diferite părți ale lumii : Vietnam, 
Orientul Apropiat și altele. 
Oaspetele a apreciat consecvența 
cu care militează România pentru 
lichidarea tuturor formelor de co
lonialism și de discriminare ra
sială.

în încheiere, ministrul malgaș 
și-a exprimat convingerea că vi
zita sa în România va aduce o 
contribuție substanțială la extin
derea relațiilor dintre cele două 
țări și popoare, la întărirea cauzei 
păcii.

progresul social, civilizație 
și om.

Realitatea atît de preg
nantă a zilelor noastre — 
și anume faptul că direc
ția cea mai caracteristică a 
progresului social o consti
tuie dezvoltarea socialismu
lui, ca nouă etapă de evo
luție istorică, a reținut în 
mod firesc atenția autoru
lui. Prezintă un intere» 
deosebit acele pagini in
care sînt analizate trăsă
turile proprii, distinctive,
ale tipului de progres pe

crare — trebuie să-și dove
dească superioritatea nu 
numai pe tărîm economic. 
Avîntul forțelor de produc
ție și perfecționarea rela
țiilor de producție trebuie 
să-și găsească expresie pe 
plan social în procesul con
tinuu de omogenizare a so
cietății, intr-o organizare 
politică superioară, în adîn- 
cirea continuă a democra
ției Dacă este adevărat că 
numai o orînduire socială 
lipsită de exploatate, de 
antagonisme de clasă poa-

mii ani de partidul nostru 
în vederea perfecționări! 
vieții noastre sociale. De 
altfel, în lucrare se relie
fează formele prin care se 
manifestă rolul partidului 
marxist-leninist al clasei 
muncitoare, ca principalul 
exponent șl promotor al 
progresului social contem
poran și mai ales al dezvol
tării societății socialiste.

Ultimele părți ale lucră
rii sînt destinate examină
rii problemei omului în 
funcție de progres, aducfn- 
du-se tn discuție chestiunea 
„generalului uman", rapor
turile dintre civilizație și 
om, dintre realitatea «on-

temporană și așa-numita 
„criză a subiectului". Con
trar Imaginii deformate, ori 
simplificatoare prezerțtă în 
literatura actuală de orien
tări diferite, autorul de
monstrează amplu și con
vingător că universul uman 
nu este nici strivit, nici în
cătușat prin realizările ex
cepționale ale științei și teh
nicii. Dimpotrivă, subiecti
vității umane, privită în 
corelațiile sale reale cu 
grandioasele cuceriri mate
riale și spirituale de azi. i 
se deschid posibilități de a 
se realiza pe un plan me
reu superior. Concomitent 
ei îi revin uriașe responsa
bilități în sporirea progre
sului Epoca noastră aduce 
în prim plan forța omului 
tn continuă creștere și ne
mijlocit legată de marea sa 
răspundere in desfășurarea 
istoriei, is’orie care, depar
te de orice imagine plat- 
evoluționistă dăinuind din 
veacul trecut, ni se arată 
ca un proces dialectic com
plex. care duce omenirea 
pe calea progresului socia
list și comunist

în concluzie, prin , Eseu 
despre progres Constantin 
Borgeanu a realizat o lu
crare de înaltă ținută știin
țifică fntr-o problemă care 
a fost și continuă încă să 
fie mult dezbătută tn lite
ratura de specialitate tn-
scriindu-se In aria in
vestigației filozofice o-
riginale din țara noastră 
cartea reprezintă o partici
pare la eforturile pentru 
descifrarea. în planul filo
zofiei marxist-leniniste. a 
realităților lumii contem
porane.

P. LUCACIU

încheierea lucrărilor sesiunii

anuale a Societății internaționale 
Lenau din Austria

Adunarea generală 
și sesiunea anuală a 
Societății internațio
nale Lenau din Aus
tria. care a avut loc 
în țara noastră, la 
invitația Uniunii 
Scriitorilor din Ro
mânia, și-a încheiat 
miercuri lucrările. 
Timp de trei zile, oa
meni de știință, 
scriitori, cercetători, 
critici literari din

Austria, Cehoslovacia, 
Franța, R. F. a Ger
maniei, Iugoslavia, 
Polonia, Ungaria și 
România au susținut 
comunicări științifice 
șl au dezbătut pro
bleme privind viața 
și opera lui Lenau, 
răspîndirea scrierilor 
sale în diferite 
țări, afinitățile poeti
ce dintre Lenau și E- 
minescu, precum și

alte aspecte caracte
ristice creației lui 
Nikolaus Lenau.

în cinstea delegați- 
lor și invitaților,
miercuri seara, în
sala de concerte a
Liceului de muzică
din Timișoara, a avut 
loc un spectacol lite- 
rar-muzical dedicat 
poetului Nikolaus 
Lenau.

0 Teatrul Mic : Baltagul — 20.

0 Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" : D-ale carnavalului — 20.

0 Teatrul satiric muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Birlic — 19.30

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 19, 20 șl 21 septembrie. In țară : 
Vreme schimbătoare cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi 
locale. Vînt potrivit Temperatura 
tn scădere în Jumătatea de nord 
a țării. Minimele vor fi cuprinse 
intre 7 și 15 grade, local mai cobo- 
rîte în Transilvania șl Moldova, 
Iar maximele între 16 și 24 de 
grade, Izolat mal ridicate tn sud- 
vestul țării la sfîrșitul interva
lului. In București : Vreme schim
bătoare, cu cerul temporar noros, 
favorabil ploii slabe. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în 
scădere ușoară la început, apoi In 
creștere.
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ÎNCHEIEREA NLZIFFL PRESEDINJELDI

FEDERAL AL REPUBLICII AUSERIA, 
FRANZ JONAS

CAMPIONATELE

EUROPENE DE ATLETISM SPO R T
CĂLDURA TORIDĂ,

(Urmare din pag. I)

Erau de față dr. Eduard 
Tschop, ambasadorul Austriei 
la București, membri ai am
basadei austriece, șefi ai mi
siunilor diplomatice, atașați 
militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Comandantul gărzii de onoa
re prezintă raportul. în timp 
ce se intonează imnurile de 
stat ale celor două țări se 
trag 21 salve de artilerie.

Președintele Franz Jonas, 
Împreună cu președintele 
Nicolae Ceaușescu trec In re
vistă garda de onoare. Pre
ședintele Franz Jonas salută 
drapelul de stat al Republicii 
Socialiste România, se oprește 
în fața militarilor și rostește 
în limba română : „Bună ziua, 
ostași".

Președintele federal își ia 
apoi rămas bun de la șefii 
misiunilor diplomatice, mem
brii Ambasadei Republicii 
Austria și de la persoanele 
oficiale române.

Cei doi președinți urcă pe 
podiumul special amenajat, de 
unde rostesc alocuțiuni de ră
mas bun. Cuvîntările sînt 
subliniate prin puternice a- 
plauze.

Un grup de tinere în cos
tume naționale oferă flori 
înaltului oaspete și persoane
lor oficiale austriece care 
l-au însoțit.

înainte de a urca în avion, 
președintele Austriei își ia un 
călduros rămas bun de la pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
în aplauzele puternice ale ce
lor prezenți, cei doi șefi de 
stat își string cordial mîinile.

De pe scara avionului, pre
ședintele Franz Jonas face 
senine prietenești, răspunde 
saluturilor cordiale ce îi sînt 
adresate de miile de bucu
reșteni veniți la aeroport.
} Pînă la frontiera României, 
avionul cu care călătorește 
înaltul oaspete a fost escortat 
de avioane cu reacție ale for
țelor noastre armate.

★
Plecarea președintelui fede

ral al Republicii Austria a 
fost transmisă în direct de 
stațiile noastre de radio și te
leviziune.

(Agerpres)

Ieri, m Capitate
ÎNTRECERI incandescente...

Dimineața ultimei zile petrecute 
în țara noastră, președintele fede- 

— ral al Republicii Austria, Franz 
Jonas, și-a consacrat-o vizitării Ca
pitalei.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Ion Cosma, 
membru al Consiliului de Stat, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București, 
de ambasadorul României la Viena, 
Gheorghe Pele, și ambasadorul 
Austriei la București, Eduard 
Tschop, de alte persoane oficiale 
române și austriece.

Coloana oficială, escortată de 
motocicliști, străbate centrul ora
șului, îndreptîndu-se spre platfor
ma industrială din sud-estul Capi
talei. Se face o vizită la uzina „Po- 
licolor", modernă întreprindere a 
industriei chimice.

Președintele federal este întîm- 
pinat de directorul uzinei, ing. Ste- 
lian Navrea, de membri ai colec
tivului de conducere, precum și de 
un grup de muncitori, care îl sa
lută cu căldură.

în fața unei machețe, directorul 
uzinei prezintă oaspeților cîteva 
date despre construcția și produc
ția acestei uzine, evidențiază as
pecte ale cooperării cu firmele aus
triece „Peter Stoll" și „Vianova".

Sînt vizitate apoi fabrica de ră
șini sintetice și cea de lacuri și 
vopsele. în fața modernelor insta
lații, președintele federal discută 
cu specialiștii, se interesează de 
procesul tehnologic, de randamen
tul obținut. înaltul oaspete și-a ex
primat satisfacția pentru fructu
oasa cooperare româno-austriacă, 
realizată în construcția acestei u- 
zine, pentru bunele rezultate obți
nute. „Aș dori să pot întîlni cît mai 
multe exemple de acest fel atît în 
România cît și în Austria. Sîntem 
pentru promovarea unei cooperări 
cît mai strînse între țările noas
tre".

Luîndu-și rămas bun de la gaz
de, președintele federal al Repu
blicii Austria semnează în cartea 
de onoare a uzinei, urează noi suc
cese în muncă.

în apropierea uzinei „Policolor" 
se profilează siluetele zvelte ale 
blocurilor noului cartier de locu
ințe Titan, spre care: se îndreaptă 
apoi șeful statului austriac și per
soanele oficiale care îl însoțesc. La 
intersecția bulevardelor Baba No
vac și Leontin Sălăjan, se face un 
scurt popas lîngă o machetă care

redă stadiul actual și perspectivele 
de dezvoltare ale acestui mare an
samblu urbanistic al Bucureștiului. 
Prim-vicepreședintele Consiliului 
municipal, Ion Cosma, și arhitectul 
șef adjunct al Capitalei, Traian 
Stănescu, dau explicații asupra so
luțiilor arhitecturale adoptate, pro
blemelor edilitare și gospodărești 
ale noului cartier, prevăzut ca în 
faza finală să aibă circa 200 000 lo
cuitori. Președintele federal apre
ciază în mod deosebit linia arhi
tectonică modernă, ritmul alert de 
construcție, preocuparea edililor 
bucureșteni de a crea bune con
diții de viață locuitorilor.

Coloana oficială străbate din nou 
străzile orașului.

Următorul popas se face la Mu
zeul Satului, instituție culturală, 
deosebit de valoroasă, care ilus
trează aspecte ale creației populare 
românești din ultimele patru 
veacuri.

în întîmpinarea înaltului oaspe
te se aflau Ion Brad și Vasile Dinu, 
vicepreședinți ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Gheorghe Ionescu, primarul sec
torului I, Gheorghe Focșa, direc
torul muzeului; cercetători și spe
cialiști în problemele de etnografie 
și folclor.

Președintele federal este infor
mat asupra complexului muzeal, 
care cuprinde circa 300 de construc
ții autentice și peste 18 000 de o- 
biecte diferite, asupra muncii de 
cercetare ce se desfășoară aici în 
scopul păstrării și valorificării a- 
cestui scump tezaur de artă și ști
ință. Sînt vizitate o parte din gos
podăriile țărănești, amplasate pe 
malul lacului Herăstrău, reprezen
tative pentru diferite zone ale Ro
mâniei. în timpul vizitei, grupuri 
folclorice prezintă oaspeților cîn- 
tece și dansuri ce subliniază carac
terul specific al fiecărei regiuni 
etnografice reprezentate în muzeu. 
La sfîrșit, președintele federal se 
prinde în horă cu dansatorii.

După ce a semnat în cartea de 
onoare, împărtășindu-și impresiile, 
președintele Franz Jonas apreciază 
în mod deosebit munca cercetăto
rilor acestui muzeu, cunoscut — 
după cum a spus Domnia Sa — în 
întreaga lume,

în tot timpul vizitei prin Capi
tală, numeroși bucureșteni au sa
lutat cu multă căldură pe șeful sta
tului austriac.

(Agerpres)

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA ATENA, 
ION DUMITRIU

îmi veți permite ca la mai bine 
de 24 de ore de la încheierea fantas
ticei finale de la 10 000 de metri dis
putată marți seara să adaug cîteva 
cuvinte la cele pe care le-am trans
mis tîrziu in corespondența prece
dentă. în tot cursul zilei de ieri s-au 
iscat vii comentarii asupra modului 
în care s-a desfășurat întrecerea, 
asupra tacticii precise a cîtorva din
tre favoriți, și anume 
(Belgia), Haase (R.D. Germană) 
Sviridov (U.R.S.S.), fiecare 
convingerea fermă că va

‘ de ieri
(Budapesta —

D. Thorlth (R.
57,42

Roelants 
Și avînd 

reuși în

dintre cei prezenți (inclusiv ziariș
tii...) pierduseră din vedere faptul că 
Taylor — creditat in acest an cu cel 
mai bun timp dintre cei prezenți la 
finală — nu a mai trecut linia de 
sosire, abandonînd complet epuizat, 
cu vreo cîteva sute de metri îna
inte de încheierea cursei...

Și acum, despre ziua de Ieri, a 
doua a campionatelor europene. O 
zi în care căldura sufocantă a fă
cut pe mulți spectatori să prefere 
plaja și, bineînțeles, briza mării... 
Noi însă, cei de pe stadionul Ka-

CAMPION!!

G. Stoikovski
16,67 metri

100 M
W. Maniak (Polonia)

10,5 secunde

de azi
1966) (Atena — 1969)

DISC (masculin)
D. Germană) H. Losch (R D. Germană) 
metri 61,82 metri.

TRIPLU-SALT
(Bulgaria)

100 M
E. Klobukowska (Polonia)

11,5 secunde

V. Saneiev (U.R.S.S.) 
17,34 metri.

PLAT (masculin)
V. Borzov (U.R.S.S.)

10.4 secunde.
PLAT (feminin)

P. Vogt (R. D. Germană)
11,6 secunde.

de 
en-

în drum spre aeroportul Bâneasa, cei doi președinți răspund salutului miilor de bucureșteni

tentativa de a cuceri medalia 
aur. Unul dintre marii favoriți, 
glezul Taylor, de a cărui formă 
sportivă se temea însuși Roelants — 
a fost nevoit să se retragă din pri
mele rînduri, sufocat literalmente 
de numeroasele hărțuieli impuse pe 
rînd de cei trei menționați mai sus. 
Pînă spre sfîrșitul cursei, Roelants 
s-a găsit mereu în grupul fruntaș, 
urmărind orice intenție a celor 
veniți „la trenă". Tactica bel
gianului părea pentru mulți foar
te nimerită, putîndu-i asigura 
succesul in final. Presupunerile pă
reau a se adeveri mai ales atunci 
cînd, după 8 000 de metri, Roelants 
a atacat prin surprindere și a luat 
un mic avans. Tentativa nu i-a reu
șit însă pentru că Haase, atent, nu 
l-a lăsat prea mult să se bucure de 
această evadare, ci. grăbind pasul, l-a 
ajuns din urmă pe fugar.. Mai vioi, 
cu un plus de energie, Haase a lan
sat in ultimul, tur. un sprint. îndrăz
neț de asemenea natură Incit, cum 
se spune, i-a pierdut pe rînd, unul 
cîte unul, pe rivalii săi. în linie 
dreaptă, însă, cam din dreptul lo
cului de unde se dă startul în curse
le de 100 metri plat, el a început să 
piardă puțin cîte puțin din avans. 
Cel mai aproape în acest moment se 
afla englezul Tag. Sviridov ataca și 
el. Iugoslavul Zuntar, de asemenea ! 
Parcă am fi asistat la o cursă de 
sprint. Tribunele erau captivate. Se 
aplaudau și se încurajau concurenții 
la scenă deschisă, într-un final de 
mare spectaculozitate. Roelants, ceva 
mai în urmă, își încerca și el ulti- ' 
ma șansă. Dar zarurile fuseseră a- 
runcate. Haase cîștigă. Tag sosește 
al doilea. După el, Sviridov... Fu
rați de dramatismul finalului, mulți

raiskakis, am putut cunoaște tncă 
patru noi campioni europeni. în 
proba masculină de 100 de me
tri plat, tînărul atlet sovietic Va
leri Borzov („am fost optimist, aș 
putea spune chiar sigur de victo
rie" — declara el ziariștilor la în
cheierea cursei), a cîștigat titlul de 
campion la mare luptă cu francezul 
Alain Sarteur (ambii au fost crono
metrați cu 10,4 sec.). Tot un atlet 
sovietic, de altfel mare favorit, a 
cîștigat proba de triplu-salt. Este 
vorba de campionul olimpic Victor 
Saneiev, recordman mondial și eu
ropean. Performanța acestuia (17,34 
m) este cu numai 5 cm inferioară 
recordurilor ce le deține. Zoltan 
Cziffra (cu 16,85 m) și Klaus Neu
mann (cu 16,68 m) au ocupat locu
rile imediat următoare. Săritorul 
nostru Carol Corbu, ceva mai inde
cis decît în ziua precedentă, n-a 
putut sări, de, această dată decît, 
16,Ș6 m, rezpltat cu care s-a clasat. 
al IV-lea (rezultat neomologabil ca 
record, iarăși datorită puterii vîntu- 
lui care a bătut din spate). Dată 
fiind compania valoroasă în care 
a luptat Caro! Corbu, mi se 
pare, totuși, onorabil și promiță
tor rezultatul ce l-a obținut în fi
nala „europenelor".

La disc bărbați, noul campion este 
Hartmuth Losch (R. D Germană). 
Losch a reușit la Atena două „sal
turi" față de campionatele euro
pene precedente : s-a clasat cu un 
loc mai sus decît la Budapesta (undo 
ocupase locul al doilea) și a atins o 
performanță remarcabilă : 61,82 m.
față de 57,34 m la Budapesta, 
într-un anumit fel, rezultatele 
de la Atena ale discobolilor sînt 
cele care arată mai bine valoarea 
lor reală întrucît dacă ne amintim.

In 1966, la Budapesta, proba respec
tivă s-a desfășurat pe un timp cu 
totul nefavorabil (a plouat tot 
timpul). Și încă un „amănunt" Ce
hoslovacul Danek, marele favorit al 
probei, recordman european, s-a 
clasat abia pe locul al V-lea...

Anunțam ieri că Mariana Goth, 
sprintera noastră nr. 1. și-a cucerit 
dreptul de a participa în semifina
lele alergării de 100 metri plat. 
Crainicul stadionului a anunțat-o să 
se prezinte la start, pe tabela de 
afișaj i-a apărut, de asemenea, nu
mele, dar culoarul ei de alergare a 
rămas liber... Absența sportivei 
noastre de la start — motivul l-am 
aflat ulterior — s-a datorat faptului 
că antrenorii au preferat ca sa să-și 
rezerve forțele pentru proba de 
200 ml? Nu outeam, firește, emite 
pretenții la calificarea Marianei 
Goth în finala probei, dar absența 
ei din cursă a privat-o și ne-a pri
vat de posibilitatea de a-i putea 
compara forțele în compania unora 
dintre cele mai valoroase sprintere 
din Europa. Titlul de campioană eu
ropeană a revenit în proba amintită 
mai sus reprezentantei R D. Ger
mane, Petra Vogt. cu timpul de 
11.6 sec. Olandeza Wilma van den 
Berg (cu 11,7), considerată anterior 
drept principală candidată la titlu, 
și engleza Anita Neil (11,8 sec.) au 
cucerit medaliile de argint și, res
pectiv, de bronz.

în cursul dimineții, printre probele 
în care s-au programat întreceri pre
liminare s-a aflat și aceea de sări
tură la lungime bărbați. Vasile Să- 
ruca.n și-a asigurat calificarea în 
finală cu un salt de 7,66 metri 
Dar Mihai Zaharia, probabil ne
obișnuit încă cu marile con
cursuri, nu s-a comportat la nivelul 
posibilităților pe care i le presupu
neam și a ratat intrarea în finală 
(săritura lui a măsurat abia 7,23 m.)

Astăzi, campionatele europene 
programează finalele la 50 km marș, 
suliță (f), greutate (m), lungime (m). 
înălțime (f), 800 m plat (f), 400 m 
(m). 400 m garduri și 400 m (f). în 
finala probei de 800 m plat va lua 
startul și vicecampioana olimpică 
Ileana Silai (România), considerată, 
aproape unanim, favorită. Campioana 
olimpică Viorica Viscopoleanu va 
evolua în prelirpinariile probei de 
săritură în lungime.

JOI — ZIUA A III-A 
Aileljii români în concurs

800 m. (feminin) finală — 
Ileana Silai ; săritura în înăl
țime (feminin) finală — Virginia 
Bonei ; săritura în lungime 
(masculin) finală — Vasile Să- 
rucan; săritura în înălțime 
(masculin) calificări — Șerban 
și Dozsa : săritura în lungime 
(feminin) calificări — Viorica 
Viscopoleanu : 200 m plat (femi
nin) serii și, eventual, semifi
nală — Mariana Goth ; 3 000 m 
obstacole, eliminatorii — Gheor
ghe Cefan.

PRONOSTICUL NOSTRU 
la finalele de astăzi

Suliță (feminin) — Jaworska 
sau Nemeth.

Greutate (masculin) — Gies.
Lungime (masculin) — Ter- 

Ovanesian sau Beer.
înălțime/ (feminin) — Schmidt. 

sau Rezkova.
(feminin) — Ileana Si
(feminin) — Duclos. 
(masculin) — Badenskl. 
garduri — Skomorohov.

„Numai atît am sărit ?' — pare a 
spune din priviri Carol Corbu (locul 
al IV-lea la triplu-salt cu 16,56 m.)

„CUPA DAV!S“
'■ 1 /l'flUz-ȚW! ■ . .... ... ... ....z

Cleveland, înaintea finalei
Vineri, pe terenul asfaltat al are

nei „Harold Clark" din Cleveland 
începe finala „Cupei Davis", în 
care se intilnesc echipele S.U.A., 
deținătoarea „Salatierei de argint", 
și României. întilnirea suscită un 
mare interes. Se prevede că ultimul 
„act" al competiției va fi urmărit 
de mai mult de 17 000 de spectatori. 
In legătură cu acest meci, corespon
dentul agenției 
S.U.A., Michel 
cronica sa că < 
competiții și 
prima oară

! France Presse in 
Henault, remarcă în 

de la crearea acestei 
pînă astăzi pentru 
o echipă a unei 

țări din Europa de est, și anu-

me România, va disputa „challenge 
round" în compania echipei S.U.A, 
După ce prezintă pe cei doi tenis- 
mani români, Ilie Năstase și 
Țiriac, același comentator 
că selecționata 
45-lea „challenge round" din 
58 desfășurate pînă acum. Se 
adaugă in comentariu 
S.U.A. va prezenta cea mai 
formație, in frunte cu celebrul 
thur Ashe. In proba de dublu 
juca Smith și Lutz. Cel de-al 
lea jucător de 
între Smith și

Ion 
remarcă 

S.U.A. dispută al 
cele 
mai 

că echipa 
bună
Ar- 
vor 

doi- 
alessimplu va fi 

Richcy.

Echipe românești de fotbal în întîlniri internaționale

U. T. A. și-a deziluzionat suporterii LA GLASGOW

COMUNICAT COMUN
(Urmare din pag. I)

acestora ; în acest context se va 
examina posibilitatea încheierii 
unui acord cultural între România 
și Austria.

Părțile au constatat că acordul 
privind desființarea vizelor între 
România și Austria a avut un efect 
pozitiv asupra schimbului reciproc 
de turiști.

Ele și-au exprimat satisfacția că 
în curînd vor avea loc negocieri 
pentru încheierea unei convenții 
consulare, lărgind astfel cadrul ju
ridic al relațiilor bilaterale.

în cadrul schimbului de vederi 
asupra problemelor internaționale, 
o importanță deosebită a fost a- 
cordată problemelor păcii și secu
rității în Europa.

în concepția celor două părți, 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
bilaterală și multilaterală, intensi
ficarea contactelor dintre factorii 
de răspundere ai țărilor europene 
constituie o cale eficientă pentru 
îmbunătățirea continuă a clima
tului de destindere, în interesul 
păcii și securității în Europa.

Procedînd la un schimb de pă
reri în legătură cu Apelul de la 
Budapesta al țărilor Tratatului de 
Ia Varșovia din 17 martie a.c., cele 
două părți au subliniat importanța 
convocării unei conferințe consa
crate problemelor securității euro
pene, la a cărei reușită pot și tre
buie să-și aducă contribuția toate 
statele, indiferent de mărimea și 
orînduirea lor social-politică.

Părțile și-au exprimat convin
gerea că așezarea relațiilor dintre 
toate statele pe baza respectării 
principiilor independenței și suve

ranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc asi
gură cele mai favorabile condiții 
pentru o conviețuire pașnică între 
popoare.

Pornind de la ideea că în lumea 
de astăzi pacea este indivizibilă, 
părțile și-au manifestat îngrijora
rea în legătură cu existența în di
ferite puncte ale globului a unor 
focare de criză și tensiune care 
periclitează pacea și securitatea 
lumii.

Apreciind importanța pe care ar 
avea-o soluționarea grabnică a con
flictului din Vietnam, părțile au 
exprimat speranța că tratativele 
de la Paris vor duce la încetarea 
războiului din Vietnam, la institui
rea păcii și stabilității în această 
regiune, pe baza aplicării Acordu
rilor de la Geneva din 1954, care 
să garanteze pe deplin poporului 
vietnamez alegerea liberă a desti
nelor sale.

în ce privește situația din Orien
tul Mijlociu, de ambele părți s-a 
exprimat îngrijorarea profundă 
față de cursul periculos pe care îl 
iau evenimentele din această re
giune și s-a subliniat necesitatea 
aplicării rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967, 
condiție esențială pentru o regle
mentare pașnică și durabilă a pro
blemelor în litigiu, în interesul tu
turor popoarelor din această zonă.

Cele două părți au subliniat im
portanța deosebită pentru pacea și 
securitatea lumii a înfăptuirii 
dezarmării generale, îndeosebi a 
dezarmării nucleare, sub un con
trol internațional eficace, apre
ciind că este necesar să se facă 
pași hotărîți în direcția înlăturării 
armelor atomice și lichidării stocu

rilor existente. Adoptarea Tratatu
lui de neproliferare a armelor nu
cleare reprezintă un pas înainte 
în această direcție.

Subliniind rolul pozitiv și con
tribuția importantă pe care o poa
te avea O.N.U. la promovarea co
laborării și cooperării între state, 
la respectarea legalității internațio
nale, la soluționarea problemelor 
internaționale contemporane, cele 
două părți se pronunță pentru spo
rirea eficienței acestei organizații, 
în același timp, ele evidențiază ne
cesitatea strictei respectări a pre
vederilor Cartei O.N.U. pentru ca 
toate statele să-și poată aduce con
tribuția la activitatea Organizației 
Națiunilor Unite.

Părțile și-au exprimat satisfacția 
în ceea ce privește colaborarea 
celor două țări în cadrul Comisiei 
economice europene, Agenției in
ternaționale pentru energia ato
mică, Organizației Națiunilor U- 
nite pentru dezvoltare industrială, 
în Comisia Dunării și au apreciat 
ca utilă adîncirea în continuare a 
colaborării în toate organizațiile 
internaționale.

în încheiere, cele două părți 
și-au exprimat convingerea că vi
zita președintelui federal în Ro
mânia și discuțiile prietenești și 
sincere care au avut loc cu acest 
prilej au contribuit la adîncirea 
relațiilor dintre cele două țări, la 
înțelegerea și colaborarea interna
țională.

Președintele federal Franz Jo
nas a invitat pe președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
să facă o vizită oficială în Austria. 
Invitația a fost acceptată cu plă
cere, data vizitei urmînd a fi sta
bilită pe cale diplomatică.

ARAD (prin telefon). 
U.T.A., suporterii săi, 
au așteptat mulți ani 
ziua aceasta, a debutu
lui in prestigioasa com
petiție a campionilor 
continentului nostru.

Sorții au decis ca 
primul adversar al a- 
rădenilor în această 
„Cupă a campionilor" 
să fie Legia Varșovia, 
un „unsprezece" fără 
faimă, dar cuprinzînd 
In liniile sale jucători 
dornici să și-o cuce
rească, ambițioși și cu 
o bună condiție tehni
că. Dar... atit. Poate 
că tocmai din acest mo
tiv, peste 20 000 de 
spectatori prezenți la 
meci au judecat foarte 
aspru pe actuala noas
tră campioană.

Victoria a revenit e- 
chipei poloneze cu sco
rul de 2—1 (0—1) prin 
punctele înscrise de 
Zmijewski (min. 67) și 
Gadocha (min. 75); 
pentru arădeni a mar
cat Domide (min 8). 
Scorul oglindește In 
mare măsură ceea ce' 
s-a petrecut pe ga
zon. Spunem „în mare 
măsură", pentru că 
cine nu a văzut aceas
tă partidă și încearcă 
să tragă concluzii doar 
după cifrele prezentate 
(scor și minutele în 
care s-a marcat) ar fi 
înclinat să creadă că 
U.T.A. a avut unele 
perioade de superiori
tate de partea sa. Or, 
nu este așa. U.T.A. a 
jucat slab, foarte slab 
aproape întreg meciul 
și faptul că a condus 
pe tabela de marcaj se 
datorește mai mult 
..modestiei" oaspeților. 
Sau poate că aceștia au 
fost tentați timp înde
lungat să considere 
drept o cursă abilă 
lipsa de insistență a 
gazdelor, moliciunea

lor în joc. S-o spunem 
direct: U.T.A. a avut 
astăzi una dintre cele 
mai proaste zile din 
ultimii ani. Aliniind 
o formație cu multe 
„inovații" (Sima — a- 
ripă dreaptă, Axente 
— stingă, Brindescu — 
fundaș stingo- etc.) și 
cu jucători nerefăcuți 
complet — Lereter, 
care abia se mișca pe 
teren — arădenii nu au 
constituit nici un mo
ment echipa pe care o 
știam. Jucătorii. Ud-

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU 

VALENTIN 
PAUNESCU

tiți parcă de vlagă, de 
ambiție, se mișcau lent, 
făcind numeroase gre
șeli sub toate aspec
tele. Evoluția lor a fost 
total necorespunzătoare, 
nu numai pentru un 
meci internațional in- 
tr-o competiție oficială 
europeană, ci chiar 
pentru un joc obișnuit 
de campionat. Antre
norul Edmundt Sientara 
— cunoscut internațio
nal al fotbalului polo
nez — ne declara la 
sfîrșitul meciului că 
de abia pe parcursul 
primei reprize a tras 
concluziile necesar,ț 
pentru desfășurarea io" 
cului. Mai direct spus, 
și-a dat seama că ad
versarul formației pe 
care o antrenează nu 
contează in această par
tidă și că poate obți
ne o victorie nesperată. 
Și atunci și-a depla
sat efectivul în spațiul 
de joc al gazdelor, su- 
punînd poarta lui Gor- 
nea unei presiuni con
tinue, Golurile au fost

o consecință firească și 
nu au mai surprins pe 
nimeni. Ceea ce ne-a 
produs nedumerire tu
turor a fost menține
rea in teren, fără nici 
o justificare, a lui Le
reter, incapabil să ia 
parte efectivă la vreo 
acțiune. Desigur, Lere
ter merită stima noas
tră pentru că, în pofida 
durerilor de la gleznă, 
a rămas în luptă, dar 
nu acordăm nici o cir
cumstanță atenuantă 
celor care l-au obligat 
să facă eforturi inutile 
și, intr-un fel, să de
termine eșecul forma
ției U.T.A. Jocul a a- 
vut un nivel destul 
de scăzut comițîndu-se 
destule greșeli de o 
parte și de alta.

Pînă la întilnirea de 
la Varșovia mai sînt 
zece zile. Fără îndoia
lă, în această perioa
dă nu se pot face lu
cruri extraordinare, dar 
credem că intr-o alcă
tuire mai logică a for
mației și cu o mobili
zare superioară. U.T.A 
poate să aibă acolo o 
comportare mai onora
bilă decît acasă Jucă
torii arădeni, simpati
zați in general pentru 
unele comportări fru
moase, trebuie să tragă 
toate concluziile in 
urma acestei partide, să 
înțeleagă că iubitorii 
de fotbal din țara noas
tră socotesc rezultatul 
obținut de ei astăzi ca 
necorespunzător și aș
teaptă ca pe stadionul 
din Varșovia să facă to
tul pentru a se achita 
de datoriile pe care le-au 
contractat astăzi, atit 
față de suporterii lor 
din Arad, cit și față de 
ceilalți îndrăgostiți de 
fotbal din țara noastră. 
Meciul a fost arbitrat 
de Schiller (Austria).

Dom scump plătite
Rangers — Sîeaua București 2—0

Hotărit lucru, greșelile personale în 
apărare au jucat un mare rol in in- 
fringerea suferită ieri seară de for
mația Steaua București in fața cu
noscutei echipe Rangers din Glasgow. 
Indiscutabil, prima șansă aparținea 
fotbaliștilor scoțieni. Iar jucătorii 
bucureșteni, veniți să scoată un 
rezultat cit mai onorabil, și-au or
ganizat jocul în consecință, punind ac
centul pe apărare. Invitați să atace, 
scoțienii nu s-au lăsat mult rugați 
și, chiar din primele minute, s-au in
stalat în jumătatea de teren a echi
pei noastre. Paradoxal însă, golurile 
nu au căzut ca urmare a dominării, 
pe alocuri copleșitoare, a fotbaliștilor 
de la Rangers, cl ca o consecință a 
două flagrante greșeli de apărare. Să 
recapitulăm : în minutul 40, Johnston 
recuperează up, balon, lateral față, de 
poarta noastră. Urmează un șut-cen- 
trare și Suciu, care plonjase cu întir-

ziere, privește neputincios balonul ce 
se strecoară pe sub el în plasă. 1—0 
pentru Rangers ! Minutul 43 : Cris- 
tache trimite mult prea lent mingea 
spre Suciu și același Johnston inter
ceptează și înscrie nestingherit. Este 
2—0, scor care avea să fie și cel fi
nal. Pînă la sfîrșitul meciului mai 
consemnăm totuși cîteva bune ocazii 
de gol ratate de scoțieni și două noi 
greșeli de apărare, gata-gata să se 
soldeze cu... două autogoluri (culpa
bili Cristache și cu Vigu). Din partea 
bucureștenilor notăm numai o minge 
expediată in bară în min. 79, de către 
Tătaru. Și, astfel, Steaua încheie pri
ma sa evoluție in actuala ediție a 
„Cupei cupelor" cu o înfrîngere pe un 
cimp de joc străin.

Partida retur dintre Steaua și Ran
gers, așteptată, firește, cu justificată 
nerăbdare, va avea loc la 1 octombrie 
in Capitală.

LA BACAU

Victorie la scor, scontată...
Dinamo — Horiana 6—0

Cum era de așteptat, dinamo- 
viștii băcăuani și-au depășit cu 
ușurință adversarul din primul tur 
al „Cupei europene a tîrgurilor”, 
Floriana-Malta Superiori din toate 
punctele de vedere echipei mal
teze, fotbaliștii din Bacău au sus
ținut un meci iacii în care, firește, 
s-au mișcat cu dezinvoltură, au 
atacat continuu și... au înscris de 
șase ori. Scorul final al partidei — 
6—0 (3—0) — la care și-au adus 
contribuția : Dembrovschi (min. 12 
din lovitură de la II m, min. 73 și 
min. 85), Ene Daniel (min. 1 și min.

87), Băluță (min 28) ne scutește do 
comentarii. în concluzie, o victorie 
confortabilă și o opțiune sigură 
pentru turul al doilea al competi
ției. Amintim că după disputarea 
partidei retur (programată la 28 
septembrie în Malta), dinamoviștii 
băcăuani vor avea Insă de înfrun
tat pe învingătoarea partidelor 
Partizan Belgrad-Ujpest Dozsa 1 
(Primul joc dintre aceste două 
echipe are loc astăzi). în perspec
tivă, deci, un meci deosebit de di
ficil.
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LA NIVEL ÎNALT

Said vietnamez Jtihan Dads

despre problemele unității

NEW YORK 17. — Coresponden
tul Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Sesiunea a XXIV-a a Adună
rii Generale a O.N.U. a debutat 
marți după-amiază cu două dis
cursuri rostite de ministrul afaceri
lor externe al Guatemalei, Fuentes 
Mohr, președintele sesiunii tregiite, 
și de subsecretarul de stat al Libe
riei, d-na Angie Brooks, președinte
le actualei sesiuni. t--- -—-— ----

Caracteristica principală a ambe
lor discursuri a constituit-o grija 
pentru întărirea și mărirea eficien
ței Organizației Națiunilor Unite 
prin transpunerea în practică a pre
vederilor fundamentale ale Cartei a- 
cestui for internațional.

Președintele sesiunii trecute, Fuen
tes Mohr, a atras atenția asupra fap
tului că „O.N.U. se' află în prezent 
la răspîntie de drumuri : ori mem
brii săi sînt pregătiți să facă față cu 
realism problemelor care afectează 
pacea lumii, ori ignorează aceste 
probleme, refjugiîndu-se în spatele 
discursurilor șl rezoluțiilor. Toți 
membrii organizației trebuie să aibă 
dorința politică de a transpune o- 
bieclivele Națiunilor Unite în acțiuni 
eficiente" a spus el.

Vorbitorul a citat, printre altele, 
focarele, de război din Vietnam, 
Orienttfl Mijlociu șl Nigeria. El a 
subliniat însă că pacea este amenin
țată și de „mizerie și sărăcie, ritmul 
scăzut de dezvoltare și lărgirea con
tinuă a prăpastiei între țările avan
sate și cele în curs de dezvoltare".

Președintele sesiunii în curs, 
d-na Angie Brooks, a subliniat _ la 

. rîndul ei că Organizația Națiunilor 
Unite trebuie să aibă și are puterea

de a-și realiza obiectivele înscrise 
în Cartă. „O.N.U. este o organizație 
de state suverane și nu un supra- 
guvern mondial, a spus vorbitoarea. 
Interesele statelor membre indepen
dente ale acestei organizații pot une
ori să se ciocnească sau să coincidă. 
Sarcina noastră este însă de a re
concilia ciocnirile și a facilita înțe
legerile".

Cercurile diplomatice de la O.N.U. 
apreciază faptul că în decursul exis
tenței sale O.N.U. și-a adus o con
tribuție de seamă în multe ocazii la 
slăbirea încordării internaționale, 
la lupta pentru lichidarea sistemului 
colonial și împotriva tendințelor ex
pansioniste. In același timp însă se 
consideră că, în activitatea sa de ve
ghere asupra păcii și securității lumii, 
acest important for internațional 
poate și trebuie să-și aducă un aport 
mai substanțial, obiectiv spre care 
militează marea majoritate a mem
brilor organizației.

Se observă deci încă din prima zl 
a sesiunii o preocupare vizibilă spre 
întărirea organizației, a eficienței ei 
prin mobilizarea eforturilor comune 
ale statelor membre în direcția spri
jinirii organizației, a intensificării 
eforturilor pentru transpunerea în 
viață a rezoluțiilor ei, a obiectivelor 
înscrise în Cartă.

In prima jumătate 
doua zi a lucrărilor, 
nerală și-a continuat 
ordin procedural cu _ 
17 vicepreședinți ai celei de-a 24-a 
sesiuni. Joi dimineața vor începe dez
baterile de politică generală din ca
drul plenarei Adunării Generale. Vor 
lua cuvîntul ministrul de externe al 
Braziliei și președintele S.U.A.

,eci încă din prima zl

a celei de-a 
Adunarea Ge- 
activitatea de 

alegerea celor

ÎNTREVEDERE
COIXLIU MĂNESCU

AMGIE BROOKS
NEW YORK 17 (Agerpres). — 

Miercuri dimineața, Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, șeful 
delegației române la cea de-a XXIV-a 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U., 
a făcut o vizită președintelui actualei 
sesiuni, d-na Angie Brooks, subse
cretar de stat pentru afacerile externe 
al Liberiei. ---------- ------------ -

în cadrul întrevederii au fost abor
date probleme ce figurează pe agen
da sesiunii în curs, subliniindu-se 
necesitatea întăririi Organizației Na
țiunilor Unite și măririi eficienței sale 

■prin conjugarea eforturilor comune 
în direcția îndeplinirii obiectiveloi 

' înscrise în Carta O.N.U.
★

NEW YORK 17 (Agerpres). — Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste România, 
șeful delegației române la cea de-a 
XXIV-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., a avut miercuri la prînz o 
întrevedere cu ministrul afacerilor ex
terne al Africii Centrale, Maurice 
Gouandjia, în clădirea Secretariatului 
O.N.U. din New York.

Cei doi miniștri de externe au abor
dat probleme ale agendei sesiunii în 
curs, ale situației internaționale și ches
tiuni privind relațiile bilaterale dintre 
cele două țări.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de conlucrare cordială.

NEW YORK 17 (Agerpres) — La 15 
septembrie 1969, Gheorghe Diacones- 
cu, ambasador, reprezentantul per
manent al Republicii Socialiste Ro
mânia la O.N.U., a depus la Secreta
riatul Organizației Națiunilor Unite 
instrumentul privind ratificarea de 
către Republica Socialistă România a 
Convenției asupra imprescriptibilității 
crimelor de război și a crimelor con
tra umanității, adoptată de Adunarea 
Generală a O.N.U. la 26 noiembrie

normală
BELFAST 17 (Agerpres). — 

Miercuri, după acordul intervenit în 
seara precedentă între „Comitetul 
(catolic) de apărare a cetățenilor din 
Belfast" și comandamentul trupelor 
britanice, populația civilă din cartie
rele catolice din Belfast a renunțat la 
hotărîrea de a opune rezistență tru
pelor și a început să înlăture barica
dele. în sprijinul lucrărilor de demo
lare au fost trimise buldozere milita
re, iar din cele trei batalioane brita
nice trimise în cartierul Falls Road, 
principalul focar de rezistență al ca
tolicilor, nu au mai rămas decît cîte- 
va patrule de cîte doi sau trei sol
dați. Totuși, atmosfera este apăsătoa
re, iar starea de spirit este oglindită 
de remarca unui purtător de cuvînt 
catolic : „într-o bună zi, totul va în
cepe cu siguranță din nou",

Ziarul protestant „New Letters" 
subliniază că acordul intervenit re
prezintă o „victorie a oamenilor pă
cii", în timp ce ziarul catolic „Irish 
News" apreciază că „s-a făcut ceea 
ce trebuia făcut".

A- 
In 
în

„Petrochimia 
în România"

BONN 17 — Corespondentul 
gerpres, M. Moarcăș, transmite : 
cadrul manifestărilor prevăzute
planurile de colaborare cu străină
tatea ale comisiilor naționale ro
mână și vest-germană pentru 
U.N.E.S.C.O., tn marea sală de fes
tivități a municipalității din Koln 
s-a deschis expoziția „Petrochimia 
in România".

Walter Steigner, membru al 
roului Executiv al Comisiei 
nale a R.F. a Germaniei 
U.N.E.S.C.O., șl ambasadorul

Bi- 
națio- 

pentru 
extra-

ordinar și plenipotențiar al Româ
niei la Bonn, Constantin Oancea, au 
rostit cuvintări.

Astăzi Republica Chile sărbătorește a 159-a aniversare a independenței. 
In fotografie : imagine din capitala țării

— Primul 
Bahjat El 
vizita ofi-

CAIRO 17 (Agerpres). 
ministru al Iordaniei, 
Talhouni, și-a încheiat 
cială la Cairo, plecînd miercuri 
spre Amman. După cum relatează 
agenția M.E.N., premierul iordanian 
urmează să transmită regelui Hus
sein un mesaj din partea șefului 
statului egiptean, Gamal Abdel 
Nasser, referitor la conferința isla
mică la nivel înalt, programată să 
se deschidă la începutul săptămînii 
viitoare la Rabat. Agenția citată 
precizează că atît președintele 
Nasser, cît și suveranul hașemit 
împărtășesc părerea că reuniunea 
islamică trebuie să fie precedată 
de o conferință pregătitoare a mi
niștrilor de externe ai țărilor parti
cipante.

plasate In regiunile Ein Sikhna și 
Zaafarana, din Golful Suez, a anun
țat un purtător de cuvînt militar e- 
giptean, citat de agenția France Pres- 
se. El a arătat că bateriile antiaeri
ene egiptene au intervenit, obligînd 
avioanele inamice să se întoarcă.

mișcării comunist®

★
(Agerpres). — Mărfi 

mai multe avioane is-
CAIRO 17 

după-amiază 
raeliene au încercat să bombardeze 
posturile de apărare de coastă am-

TEL AVIV 17 (Agerpres). — A- 
genția Associated Press transmite de
clarația unui purtător de cuvint mi
litar israelian care a anunțat că 
marți avioane israeliene au efectuat 
două raiduri consecutive asupra u- 
nor obiective militare egiptene din 
Golful Suez. După ce au bombardat 
sectorul Bir Udeib, la 30 km sud de 
portul Suez, avioanele s-au reîntors 
la bazele lor fără a înregistra pier
deri, a afirmat purtătorul de cuvînt

★
CAIRO 17 (Agerpres). — Ziarul 

„Al Ahram", citat de agenția Reuter, 
informează că medicii au recoman
dat președintelui R.A.U., Gamal Ab
del Nasser, care este bolnav de 
gripă, să-și întrerupă temporar toate 
activitățile.

internaționale

Situația socială continuă să
domine actualitatea franceză

PARIS 17. — Corespondentul
Agerpres, Georges Dascal, transmi
te : Situația socială, marcată de ex
tinderea grevelor, continuă să do
mine actualitatea franceză, a doua zi 
după votul de încredere, prin care 
Adunarea Națională a aprobat decla
rația de politică generală prezentată 
de primul ministru Chaban Delmas. 
Comentatorii presei pariziene sublinia-

Puternice acțiuni 
greviste în Italia

ra- 
din

ROMA 17 (Agerpres). — Mișcarea 
grevistă a cuprins miercuri noi 
muri de activitate economică 
Italia: aproximativ 800 000 de sa- 
lariați din construcții au declarat o 
grevă de 48 de ore, pentru a doua 
oaia în ultimele cinci zile, revendi- 
cînd majorarea salariilor, îmbunată-' 
țirea condițiilor de muncă și în
cheierea unor noi contracte de mun
că între sindicate și uniunile patro
nale. Marți au încetat lucrul 
24 sau 48 de ore salariații
dustriile cimentului, chimică, farma
ceutică, metalurgică și constructoa
re de automobile, în sprijinul cereri
lor de majorare a salariilor. La ac
țiunile greviste desfășurate marți în 
Italia au participat peste 1 000 000 
de muncitori și alte categorii de sa- 
lariați.

Uniunile sindicale din orașele 
Florența și Palermo au făcut cu
noscut că vor declara vineri greve 
generale de 24 de ore împotriva în
răutățirii condițiilor de trai ale mun
citorilor. Greve similare au fost a- 
nunțate de uniunile sindicale ale sa- 
lariaților din Bologna, Milano și Ve
neția, precum și de salariații de la cea 
mai mare fabrică de cauciuc din 
Italia — Pirelli, din Milano.

ză miercuri că aprobarea parlamentară 
nu rezolvă problema socială a mo
mentului în curs și nici revendicările 
existente sau cele ce se pregătesc.

Actualmente, feroviarii francezi 
din fiecare depou hotărăsc prin vot 
dacă acceptă sau nu proiectul de a- 
cord încheiat între conducătorii lor 
sindicali și direcțiunea Căilor Ferate 
Franceze, proiect pe care ziarul 
„L’Humanite" îl califică miercuri 
a fi pozitiv. Dacă la căile ferate lucru
rile par a fi aranjate, în transporturile 
pariziene în schimb (metro, autobuze) 
greva s-a lărgit și a afectat aproape 
toate liniile. Și aici, însă, negocierile 
continuă. în fine, sindicatele mineri
lor, cele de la gaz și electricitate, cît 
și de la transporturile aeriene au ce
rut și ele începerea imediată a nego
cierilor cu guvernul.

Ziarul „NHAN DAN", organ a) 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, publică un editorial în 
care subliniază, idealul internaționa
list al președintelui Ho Și Min și 
hotărirea fermă a poporului vietna
mez de a-1 urma fără rezerve. După 
ce scoate în evidență calea glorioasă 
parcursă de mișcarea muncitorească 
revoluționară de la începuturile ei 
și pînă astăzi, ziarul scrie : „De la 
sfîrșitul celui de-al doilea război 
mondial, socialismul a devenit un 
sistem mondial, fiind factorul hotă- 
rîtor al evoluției societății umane. 
Totuși, în elanul acestei noi dezvol
tări rapide, în mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională și în 
sistemul socialist au apărut diver
gențe. Multe din aceste divergențe 
au dus la disensiunile actuale dintre 
partidele frățești".

Relevînd că această situație nu 
poate fi decît pe placul imperialiști
lor și reacțiunii, „Nhan Dan" arată 
că „militanții fideli și hotărîți ai 
marxism-leninismului sînt îndurerați 
și depun toate eforturile de care 
sînt capabili pentru a contribui la 
restabilirea, consolidarea și dezvol
tarea coeziunii și unității forțelor de 
avangardă ale revoluției în lume, pe 
baza strictei respectări a principiului 
internaționalismului proletar". După 
ce subliniază dorința exprimată de 
președintele Ho Și Min în testamen
tul său ca Partidul celor ce munceso 
„să contribuie în mod eficace la re
stabilirea unității între partidele fră
țești pe baza marxism-leninismului 
și internaționalismului proletar, în- 
tr-un mod corespunzător cerințelor 
inimii și rațiunii", ziarul citează din 
discursul funerar al C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam : 
„Vom dezvolta fără încetare purele 
sentimente internaționaliste pentru a 
contribui din tot sufletul la restabi
lirea și întărirea unității tn sînul la
gărului socialist și între partidele 
frățești, pe baza marxism-leninismu
lui și internaționalismului proletar.

@ B B

vom strînge legăturile de solidaritate 
și prietenie cu popoarele Indochinei, 
vom sprijini prm toate forțele noas
tre mișcarea revoluționară a altor 
popoare, vom contribui în mod 
eficace la lupta popoarelor lumii 
pentru pace, independență, democra
ție și socialism". Mai departe, ziarul 
scrie că „Istoria cere comuniștilor din 
lagărul socialist, care constituie deta
șamentul de șoc al mișcării, o mare 
tenacitate, forță de caracter și o 
deplină conștiință a responsabili
tății lor. întreaga comunitate socia
listă și întreaga mișcare comunistă 
internațională au același ideal : so
cialismul și comunismul" — se spune 
în articol. „Pentru fiecare partid și 
fiecare țară, linia revoluționară justă 
nu poate fi decît linia marxism-leni- 
nismului, aplicată în mod creator la 
condițiile concrete ale fiecărui po
por..." „Datorită deosebirilor existente 
în condițiile concrete proprii fiecărei 
țări, aplicarea concretă a marxism- 
leninismului de către partidele fră
țești prezintă și ea unele deosebiri. 
Baza însă a rămas întotdeauna ace
eași : principiile fundamentale ale . 
marxism-leninismului. Fidel mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului proletar, asumîndu-și răspun
derile față de mișcarea revoluționară 
a propriului popor, fiecare partid 
trebuie să salvgardeze cu fermitate 
independența și suveranitatea sa și 
să-și îndeplinească pînă la capăt rolul 
său de avangardă revoluționară, întă
rind în același timp colaborarea in
ternațională, respectînd independen
ța și suveranitatea partidelor frățești 
și contribuind în mod activ Ia opera 
comună a revoluției mondiale. In a- 
cest spirit, toate partidele care urmă
resc un ideal comun trebuie să mear
gă înainte și, îndreptîndu-și ascuțișul 
luptei lor împotriva dușmanului co
mun, vor putea cu siguranță regle
menta în mod just, corespunzător ce
rințelor inimii și rațiunii, toate di
vergențele lor", conchide „Nhan 
Dan".

\
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Unități ale forțelor patriotice sud-vietnameze au 
bombardat CU mortiere Și rachete, în noaptea de marți spre miercuri, 
12 poziții ale trupelor americane și saigoneze. Anunțînd aceste atacuri, coman
damentul american a precizat totodată că șase dintre ele au fost importante, 
provocînd pierderi apreciabile. Pe de altă parte, ziarul „New York Times" 
apreciază că hotărîrea președintelui Nixon de a reduce numărul efectivelor mili
tare din Vietnamul de sud este departe de ceea ce cer opinia publică și nume
roși oameni politici americani.
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Curtea de apel din Atena 
i-a achitat miercuri pe Manolis Gle- 
zos și Leonidas Kyrkos, foști deputați 
ai partidului E.D.A., care fuseseră 
condamnați la 27 februarie a.c. la patru 
luni închisoare pentru un pretins de
lict de presă datînd dinaintea lovi
turii de stat din aprilie 1967. Cei doi 
oameni politici se află în detențiune 
de aproape doi ani și jumătate.

După obișnuita vacanță 
estivală, „cartierul gene
ral" al Pieței comune de la 
Bruxelles a reintrat în at
mosfera specifică unei ac
tivități intense. Luni a 
avut loc reuniunea miniș
trilor de externe ai celor 
șase țări membre ale 
C.E.E., urmată apoi de o 
„Sesiune marninn" 
niștrilor 
săptămînă 
munitară" 
servatorii 
tele membre ale Pieței co
mune incep astfel trimes
trul cel mai 
fără îndoială 
portant din 
(„COMBAT").

Intr-adevăr, 
rul comunității vest-euro- 
pene, ziua de 31 decembrie 
1969 ar urma să marcheze, 
potrivit prevederilor Tra
tatului ' ' ~
mentul 
buie să 
piu, de 
la faza 
edificiului
Sub presiunea scadenței, e- 
venimentele se precipită. 
Recentul dialog la nivel 
înalt între Paris și Bonn se 
înscrie astfel ca punct im
portant al unui lung șir de 
întîlniri bilaterale pe 
aceeași temă între repre
zentanții diplomației vest- 
europene. Diehl, purtătorul 
de cuvînt al cabinetului de 
la Bonn, remarca recent că 
„ambarcațiunea" comuni
tară pare a fi intrat în 
„ape mai limpezi". Deși re
zultatele nu sînt prea con
cludente, se poate totuși 
aprecia că „cei șase" au 
acceptat, în ansamblu, for
mula de „relansare" propu
să în iulie anul acesta de 
către ministrul de externe 
francez, Maurice Schu
mann — adică faimosul 
„triptic comunitar" : desă
vârșirea, adîncirea și lăr
girea Pieței comune. Dez
acordurile apar însă în 
problemele stabilirii prio
rităților și ale interpretă
rii componentelor 
lui.

Franța dorește 
rea procesului de 
a Pieței comune în terme
nele fixate, ceea ce im
plică rezolvarea controver
satei probleme a realizării

maraton" a mi- 
agriculturii. O 
de „febră co- 
— notează ob- 

de presă. „Sta-

încărcat și 
cel mai im- 
istoria lor".

în calenda-

de la Roma, mo- 
cînd „cei șase" tre- 
pășească, în princi- 
la faza de tranziție 
de desăvîrșire a 

„comunitar".

tripticu-

incheie- 
edificare

Pieței comune agricole. 
Dacă pentru partenerul 
francez aceasta este „o pro
blemă vitală" — cum se 
menționează în presa pa
riziană — pentru R.F. a 
Germaniei, de pildă, pro
blema nu este simplă, îri- 
trucît realizarea Pieței co
mune agricole ar obliga-o 
la o contribuție mai mare 
la sistemul de finanțare a 
agriculturii comunității. 
Nemulțumiri cu privire la 
unele aspecte ale politicii 
agrare din cadrul C.E.E. 
manifestă, de asemenea,

mai mică datelor calenda
ristice, 
poziția 
blema 
gricole
■celelalte chestiuni, inclusiv 
acelea privind deschiderea 
negocierilor asupra intră
rii Angliei în C.E.E. E ade
vărat însă că partenerul 
vest-german ține ca, cu 
sprijinul punerii la punct 
a mecanismelor financiare 
agricole, să fie luată în 
considerare, în orice sco
puri utile, și situația unei 
eventuale participări a Ma-

în schimb susține 
Parisului ca pro- 
reglementărilor a- 
să nu fie legată de

comunității (prin intrarea 
Angliei și a celorlalte state 
candidate), a schițat, se 
pare, un gest favorabil, 
precizînd că discuțiile în
tre „cei șase" asupra in
cluderii de noi membri 
s-ar putea desfășura para
lel cu cele menite să ducă 
la adîncirea C.E.E. De ase
menea, a fost recunoscută 
necesitatea ca „cei șase" să 
se pună în prealabil de 

concepției 
lărgite, a 
modalită- 
realizare.

acord asupra 
unei comunități 
consecințelor și 
ților sale de
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Belgia și Luxemburg. Deo
camdată nu s-a putut 
ajunge la nici o hotărîre 
nouă în acest domeniu, 
discuțiile de fond urmînd 
să aibă loc, după unii ob
servatori, abia în luna de
cembrie. Un grup de ex- 
perți va 
funcțiune 
proiectele 
fi supuse 
racterul 
anunță de pe acum con
troversat, gradul de difi
cultate a problemei agri
cole crescînd, ca urmare 
a devalorizării francului 
francez, care a răsturnat 
vechile raporturi monetare 
și financiare între „cei 
șase".

Pe de altă parte, purtă
torul de cuvînt al guver
nului francez, Leo Hamon, 
a avertizat, pe un ton ca
tegoric, că o amînare a 
scadențelor comunitare va 
împinge Piața comună în- 
tr-un fel de „vid juridic". 
Guvernul de la Bonn 
acordă o importanță mult

intra curînd în 
spre a elabora 
comune ce vor 
dezbaterilor. Ca- 
negocierilor se

Piața co-rii Britanii la 
munâ.

Intrarea 
„adincire" 
extinderea 
care a 
dincolo de . 
țiale ale Tratatului de la 
Roma, care — după cum se 
știe — nu atribuie „comu
nității" decît caracterul 
unei „uniuni vamale". Este 
însă știut că asupra conți
nutului etapei de dincolo 
de „uniunea vamală" nu 
s-a ajuns în trecut la 
vreun acord și s-au mani
festat adinei deosebiri do 
păreri. în prezent, Franța 
vede adîncirea „cooperă
rii" între „cei șase" în do
meniul tehnologiei, in timp 
ce R.F.G. intenționează să 
se pună pe tapet ideea 
„micii Europe politice", 
crearea unor organe poli
tice supranaționale, 
pe care Franța n-a 
tășit-o niciodată.

Totodată, partea 
ceză, deși rămîne fermă pe 
poziția că „adîncirea" are 
prioritate asupra lărgirii

stadiul de 
presupune

în
ar sferei de apli- 

Pieței comune 
prevederile ini-

idee 
împăr-

fran-

Toate acestea apar obser
vatorilor ca avînd mai mult 
un caracter formal decit de 
conținut. Astfel. ziarul 
„KOELNISCHE RUND- 
SCHAU" scria : „Atitudi
nea franceză a devenit mai 
flexibilă... Dar drumul spre 
uniunea politică este incă 
lung și barat de mari ob
stacole, ca și acela spre lăr
girea C.E.E.". „Problema 
majoră pe care o pune can
didatura Marii Britanii la 
Piața comună va preocupa 
cancelariile (vest)-europene 
timp de luni de zile, dacă 
nu ani" — se prezice in
tr-un recent editorial din 
„LE MONDE".

Intr-adevăr, dificultățile 
cronice ale economiei bri
tanice sînt de natură să 
stingă, in cele din urmă, 
optimismul chiar și al 
unora dintre susținătorii 
activi ai intrării Angliei in 
Piața comună. După intil- 
nirea Pompidou-Kiesinger, 
în capitalele vest-europene 
continuă să suscite comen
tarii afirmația cancelarului 
de la Bonn că „ar avea

puțin sens construirea unei 
Europe cu țări care nu 
și-au -reglementat ele în
sele propriile probleme 
economice". Din surse auto
rizate se anunță că Whi- 
tehallul a cerut Bonnului 
lămuriri asupra declarații
lor și interpretărilor va
riate și contradictorii ale 
întrevederilor Pompidou- 
Kiesinger în legătură cu 
perspectivele aderării bri
tanice la Piața comună.

Viitorul Pieței comune va 
face obiectul întîlnirii din
tre șefii de state și de gu
verne ai „celor șase" cara 
se va desfășura — după 
cum s-a stabilit la Consi
liul ministerial de luni — 
între 17 și 18 noiembrie 
la Haga. O întîlnire cara 
pentru unii trezește spe
ranțe, în timp ce pentru 
alții rămîne inoperantă, ne- 
fiind în măsură să le în
lăture scepticismul. „TI
MES" este de părere că la 
reuniunea din noiembrie „va 
fi luată, fără îndoială, o ho- 
tărîre privind deschiderea 
negocierilor cu Marea Bri
tanie în cursul unui inven
tar general al planurilor 
de dezvoltare a Pieței co
mune". „LA NATION", în 
schimb, susține că : „Un 
important pas înainte nu 
se va face... întrunirea va 
duce nu la o soluție mira
culoasă a problemelor tn 
suspensie intre «cei șase», 
ci doar la o clarificare a 
punctelor de vedere". în 
legătură cu această confe
rință. în general, pronos
ticurile plutesc între reti
cențe și pesimism. Luni, 
după încheierea Consiliu
lui ministerial, șeful diplo
mației olandeze, Joseph 
Luns, a declarat ziariști
lor : „Este evident 
eșec al reuniunii 
Haga nu ar facilita 
tarea scadențelor 
încheierea . perioadei tran
zitorii". La rîndul său, 
ziarul olandez „TELE- 
GRAAF" (independent) a- 
nunța, zilele trecute, pe 
prima pagină : „Piața co
mună din nou intr-un im
pas". Citatul oglindește o 
nouă Incilcire a ghemului 
de contradicții dintre par
tenerii Pieței comune.

că un 
de la 
respec- 
privind

Viorel POPESCU
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Manevre comune ale for
țelor navale și aeriene a- 
parținînd unor țări N.A.T.O. 
— S.U.A., Marea Britanie, Olanda, 
Canada și R. F. a Germaniei — au în
ceput miercuri în partea răsăriteană a 
Oceanului Atlantic. Manevrele vor lua 
sfîrșit la 23 septembrie.

Un avion de pasageri cu 
patru motoare, de tip „Vis
count", aparțimnd Turciei, 
a fost obligat cu forța armelor de unul 
din pasageri să devieze ruta și să ate
rizeze pe aeroportul din Sofia, cu 50 
de pasageri la bord, anunță agenția 
B.T.A. Avionul împreună cu pasagerii 
și echipajul său au fost retrimiși ime
diat în țara de origine.

Exporturile S.U.A. în ță
rile socialiste din Europa 
răsăriteană au atins în Primul tri_ 
mestru al anului 1969 cifra de 39,3 
milioane dolari, se arată în buletinul 
de știri al Casei Albe. Din totalul ex
porturilor efectuate, Poloniei i-au re
venit 7,9 milioane dolari, iar R. D. 
Germane 3,9 milioane dolari. Importu
rile americane din aceste țări în primul 
trimestru al anului curent s-au ridicat 
la 42,9 milioane dolari. Polonia a furni
zat produse în valoare de 22,4 milioane 
dolari, iar importurile din U.R.S.S. au 
totalizat 11,6 milioane dolari.

Un interviu consacrat 
problemelor politice ridi
cate de activitatea Partidu
lui National-Democrat • de 
orientare neonazistă a fost acordat de 
Willy Brandt, ministrul vest-german 
al afacerilor externe, ziarului hambur- 
ghez „Die Welt". După ce și-a expri
mat convingerea că acest partid de 
extremă dreaptă nu va obține, în ale
gerile din 28 septembrie, cele 5 la sută 
din voturi necesare pentru a-și asigura 
reprezentarea în Bundestag, Willy 
Brandt ji-a exprimat totodată regretul 
pentru faptul că majoritatea creștin- 
democrată din guvern a refuzat ini
țierea unei acțiuni legale în vederea 
interzicerii acestui partid.

în cadrul convorbirilor 
anglo-canadiene ministrul de 
externe britanic a subliniat că, menți- 
nîndu-și legăturile cu Alianța Atlantică, 
guvernul său este în favoarea începerii 
unor discuții cu țările membre ale Tra
tatului de la Varșovia în vederea des
tinderii între Est și Vest. Ministrul 
canadian a declarat, la rîndul lui, că 
țara sa apreciază favorabil inițiativa 
finlandeză privind convocarea unei 
întîlniri pregătitoare pentru a discuta 
aspectele legate de conferința în pro
blema securității europene.

Comunicatul cu privire 
la vizita în R. P. Ungară a 
delegației Seimului R. P. 
Polone, condusă de mareșalul Sei
mului, Czeslaw Wycech, a fost dat 
publicității la Budapesta. Comunicatul 
relevă că în cursul convorbirilor pur
tate cu acest prilej au fost abordate 
probleme actuale ale dezvoltării po
litice, sociale, economice a celor două 
țări, precum și o serie de probleme 
internaționale.

0 treime din teritoriul

Mîîia Ribicici, președin
tele Vecei Executive Fede
rale a R.S.F. Iugoslavia, • 
primit pe ministrul economiei și co
merțului exterior al Sudanului, Abdel 
Kerim Mirghani, transmite agenția 
Taniug. Cu acest prilej s-a făcut un 
schimb de păreri în probleme ale 
cooperării bilaterale. în special în do
meniul economic.

Forțele militare ale gu
vernului Republicii Arabe 
Yemen (R.A.Y.) au obținut 
în ultima vreme noi succ^W 
în ofensiva pe care au declanșat-^» 'în 
vederea lichidării ultimelor focare de 
rezistență ale elementelor regaliste 
aflate pe teritoriul țării. Ultima fortă
reață a monarhiștilor — orașul Saada
— folosită ca bază de lansare a atacu
rilor împotriva guvernului de la Sanaa
— a fost cucerită la începutul lunii 
septembrie după un asediu de aproape 
două luni.

Președintele Consiliului 
Comandamentului Revolu
ției, organul suprem de stat 
din Libia, colonelul Moamer 
El Gedafi, a rostit un discurș 
în orașul Benghazi în care a trasat 
principiile după care se va călăuzi 
noul regim instalat în țară. El a subli
niat că pe plan intern consiliul va de
pune eforturi pentru Ca fiecărui cetă
țean să-i fie asigurate drepturile 
politice, economice și sociale. în ceea 
ce privește politica externă, el a men
ționat necesitatea unității arabe.

Mozambicului controlat de 
patrioți. Frontul de Eliberare din Mozambic (FRELIMO) a dat publicității 
în capitala Tanzaniei o declarație consacrată împlinirii, la 25 septembrie, a 
cinci ani de la declanșarea luptei forțelor patriotice mozambicane împotriva 
trupelor colonialiste portugheze. Dacă la început operațiunile militare inițiate 
de patrioți aveau un caracter limitat, actualmente lupta detașamentelor 
FRELIMO cunoaște o amploare deosebită — se arată în documentul amintit. 
Forțele patriotice au eliberat o treime din teritoriul Mozambicului.

cre- 
mai vechi 
Terrel este 
din Caii- 
specia Se
ar avea

Pină acum se 
dea că cel 
locuitor al 
un arbore 
fornia, din 
quoia, care
4 600 de ani. Or, pro
fesorul Joseph G. En
gelmann. de la Uni
versitatea Western 
Michigan din Statele 
Unite, vine să sem
naleze ființe vii din
tre care unele ar pu
tea să fie in virstă de 
250 000 de ani ! Pentru

a evita orice neînțe
legere, se precizează 
că este vorba de in
divizi și nu de spe
cii. Adică de ființe 
care trăiesc in zile
le noastre și care s-ar 
fi născut acum 250 000 
de ani I In mod con
cret, este vorba des
pre pogonophori — 
moluște care alina 
lungimea de 25 cm 
și al căror diametru 
este de circa 1/4 mm.

se 
or-
in 
sc 
de
se

Ele trăiesc pe fundul 
oceanului, unde 
hrănesc cu materii 
ganice existente 
apă. In prezent, 
cunoaște viteza 
creștere. Or, dacă
admit ipotezele potrivit 
cărora această viteză 
este constantă — un 
milimetru in 250 de 
ani. — atunci un pogo- 
nophor lung de un 
metru ar putea avea 
250 000 de ani.

Generalul Yakubu Gowon, șeful statului federal ni
gerian, a propus Gabonului să organizeze o întîlnire 
între el și liderul bidrez, generalul Ojukwu, Pentru a se săs> 
o soluție în conflictul nigeriano-biafrcz. Această informație a fost adusă la cu
noștință presei de către șeful statului Gabon, Albert-Bernard Bongo, la sfîrșitul 
unei ședințe a Partidului democratic gabonez. Cred, a declarat Bongo, că a 
sosit de mult timpul ca cele două părți să găsească o soluție corespunzătoare, 
atît pentru Nigeria cît și pentru Biafra.
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